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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos, especialmente no período pós-Constituição Federal de 1988, sob o 

fundamento da concretização de direitos fundamentais e nos casos de omissões dos Poderes 

Executivo e Legislativo, o cenário jurídico e político nacional tem presenciado uma ampliação 

do controle judicial das políticas públicas. O trabalho objetiva investigar o papel da Advocacia 

Pública Federal no cenário de justicialidade das políticas púbicas, demonstrando sua 

importância de atuação nas fases de formulação e implementação dessas. Destacam-se os 

antecedentes históricos, composição e carreiras da Advocacia-Geral da União, procurando 

analisar as atribuições constitucionais e legais da Instituição e sua posição na Constituição 

Federal de 1988 como função essencial à justiça. Baseando-se em diversos autores com visões 

eventualmente díspares sobre o tema, analisa-se o princípio da separação de poderes e sua 

relação com a legitimidade e limites da intervenção judicial em sede de políticas públicas. 

Procede ao estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o referido princípio e 

a atuação do Judiciário no direcionamento das políticas públicas. Evidencia-se o modelo 

cooperativo de processo e a inserção da Advocacia Pública nesse contexto, com destaque às 

iniciativas administrativas para a resolução extrajudicial dos litígios, bem como os 

procedimentos institucionais na solução de conflitos decorrentes da crescente judicialização. 

Por fim, é apresentada como proposta a criação da Câmara de Conciliação Administrativa como 

alternativa à solução de conflitos envolvendo benefícios previdenciários, considerando o grande 

volume de ações em trâmite na justiça nacional. Adota o método dedutivo, a abordagem 

qualitativa e a pesquisa aplicada e exploratória, valendo-se de pesquisa bibliográfica, incluindo 

a exploração da doutrina, legislação e decisões judiciais. 

 

Palavras-chave: Advocacia Pública Federal; Judicialização das políticas públicas; Redução da 

litigiosidade. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent years, especially in the post-Federal Constitution period of 1988, on the basis of the 

realization of fundamental rights and in the cases of omissions of the executive and legislative 

powers, the national legal and political setting has witnessed a broadening the judicial control 

of public policies. The work aims to investigate the role of the Federal Public Advocacy in the 

political setting of justiciality of the public policies, demonstrating its importance of acting in 

the phases of formulation and implementation of these. It highlights the historical background, 

composition and careers of the Federal Public Advocacy, seeking to analyze the constitutional 

and legal attributions of the institution and its position in the Federal Constitution of 1988 as 

an essential function to justice. Based on several authors with occasionally disparate views on 

the subject, it analyzes the principle of separation of powers and its relationship with the 

legitimacy and limits of judicial intervention in public policies. It examines the jurisprudence 

of the Federal Supreme Court on the aforementioned principle and the actions of the judiciary 

in directing public policies. It evidences the cooperative model of process and the insertion of 

public advocacy in this context, highlighting the administrative initiatives for the extrajudicial 

settlement of disputes, as well as the institutional procedures in resolving conflicts arising from 

of increasing judicialization. Finally, it proposes the creation of the Administrative Conciliation 

Chamber as an alternative to the solution of conflicts involving social welfare benefits, 

considering the large volume of actions in proceedings in national justice. It adopts the 

deductive method, the qualitative approach and the applied and exploratory research, with the 

use of bibliographic research, including the exploitation of the doctrine, legislation and judicial 

decisions. 

 

Keywords: Federal Public Advocacy; Judicialization of public policies; Reduced litigiosity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, a implementação de 

políticas públicas necessariamente depende de sua adequação ou inserção ao ordenamento 

jurídico, ao sistema de regras e princípios que norteiam a atividade estatal e a sociedade 

brasileira. Em razão de sua missão institucional prevista na Constituição Federal, a Advocacia 

Pública tornou-se um importante ator, auxiliando a Administração na elaboração e 

implementação de políticas públicas. 

Nos últimos anos, percebe-se que a Advocacia Pública vem assumindo relevante papel 

para viabilizar e assegurar a implementação de políticas públicas nas três esferas de governo, 

sem a qual os objetivos pretendidos pelos gestores não seriam alcançados. Esse momento 

preventivo, administrativo, no seio dos órgãos integrantes do Executivo e Legislativo é de 

extrema importância. 

De igual forma, observa-se crescente controle do Poder Judiciário sobre as políticas 

públicas, interferindo no conteúdo das escolhas políticas idealizadas pela maioria governante. 

O Judiciário passa a assumir a corresponsabilidade na efetivação das metas e compromissos 

estatais, interferindo de maneira mais incisiva no controle do processo político. E, nesse ponto, 

a atuação da Advocacia Pública torna-se necessária e indispensável para a defesa do interesse 

público no modelo idealizado pelos representantes da sociedade. 

Questionam-se quais as causas desse aumento de demanda e o motivo da transferência 

da definição, do controle e da implementação das políticas públicas ao Judiciário. No âmbito 

dos direitos sociais (art. 6º, CF), por exemplo, denota-se nítido caráter principiológico. 

Considerando os graves problemas sociais do país, houve preocupação crescente dos 

operadores do Direito acerca da falta de eficácia e efetividade dessas normas. A problemática 

da implementação e efetividade, ante a possível inércia de um dos poderes, costuma ser uma 

das causas dessa crescente busca pelo Judiciário. 

Inevitavelmente, o Judiciário começou a ser demandado a decidir sobre a 

compatibilidade dos atos comissivos e omissivos das demais formas de expressão do poder 

estatal para a concreção desses direitos sociais, de forma que, a partir do momento em que 

passou a exercer o controle de constitucionalidade das ações do Estado, tornou-se ator 

fundamental para a efetivação das políticas públicas.  

De forma especial, após a democratização e a entrada em vigor da Constituição 

Federal, o Judiciário passou, então, a se envolver na política com o dever de entregar um direito, 

uma liberdade positiva que tivesse ou não sido prevista pelo Legislativo ou que tivesse sido 
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tolhida pelo Executivo. Ocorreu, por assim dizer, a transferência das “questões trágicas” da vida 

social para a esfera do Poder Judiciário. As decisões das maiorias governantes passaram a ser 

confrontadas perante as instâncias judiciais, mediante o manejo de preceitos 

constitucionalizados. 

Observa-se, assim, que o Judiciário não está como protagonista para, sozinho, 

restabelecer o equilíbrio entre os Poderes, verificando a necessidade de trazer para o debate 

jurídico-político a Advocacia Pública, especialmente por ter a função de controlar a juridicidade 

das escolhas emanadas pelo Poder Executivo. 

Nesse cenário, o presente trabalho, em recorte temático, versará sobre o papel da 

Advocacia Pública Federal no cenário de judicialização das políticas públicas, demonstrando a 

importância de sua atuação nas questões de relevante interesse público, abordando temáticas 

relacionados ao controle judicial das políticas públicas, iniciativas administrativas para a 

resolução extrajudicial dos litígios, bem como os procedimentos institucionais na solução de 

conflitos decorrentes da judicialização das políticas públicas. A alteração do paradigma da 

Advocacia Pública, antes considerada de cunho extremamente defensivo, passando para uma 

postura proativa, com atuação efetiva extra e endoprocessual, buscando a resolução mais célere 

do litígio e a entrega da prestação de forma mais célere ao destinatário final. 

A justificativa da pesquisa é a importância acadêmica e principalmente prática, uma 

vez que existem vários trabalhos científicos que se prestam a estudar a crise da justiça e as 

alternativas à judicialização dos conflitos nas demandas envolvendo políticas públicas, sob o 

enfoque das demais funções essenciais à justiça, tais como o Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Entretanto, o mesmo não se verifica em relação ao papel e efetiva atuação da 

Advocacia Pública, especialmente em nível federal. Dessa forma, o objeto da pesquisa poderá 

contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de justiça e da própria Advocacia-Geral da União. 

Outrossim, queda-se imperioso esclarecer que o presente trabalho abordará temas que, 

embora nele investigados na profundidade entendida como necessária para a suficiente 

compreensão da problemática apresentada, são complexos e que, sozinhos, poderiam ser 

objetos de trabalhos acadêmicos, tais como separação de poderes, controle judicial de políticas 

públicas, cooperação processual, dentre outros. 

Fixado e delimitado o objeto, é importante expor o método pelo qual ele será estudado. 

Na presente pesquisa, será aplicada metodologia teórico-jurídica, com raciocínio dedutivo, 

partindo-se de conhecimentos gerais para o específico, com a abordagem do tema proposto sob 

a ótica das técnicas das pesquisas bibliográfica e documental, buscando elementos na legislação 

pertinente à matéria, na doutrina nacional e estrangeira e na jurisprudência pátria. A partir desse 



14 

 

levantamento, proceder-se-á à análise crítico-construtiva do material para apresentação de 

conclusões viáveis à solução da problemática apresentada. 

A primeira parte do trabalho (Capítulo 2) terá por desígnio expor breve histórico 

legislativo da Advocacia Pública Federal, especialmente quando encartada pela Constituição 

Federal de 1988 como função essencial à Justiça. Posteriormente, será apresentado panorama 

das carreiras e atribuições constitucionais e legais da Advocacia-Geral da União, demonstrando 

a atuação da instituição na defesa dos interesses do Estado brasileiro, primando pela correta 

aplicação da lei e defesa dos atos administrativos, evitando danos ao erário e garantindo a 

execução de políticas públicas que são formuladas e desenvolvidas pela administração pública.  

O Capítulo 3, por sua vez, abordará algumas peculiaridades do conceito de política 

pública, nos aspectos jurídico e político, sendo essa a principal ferramenta estatal para a 

concretização dos objetivos preconizados na Constituição Federal. Será explicitada a 

importância da participação dos diversos atores públicos e privados na formulação, decisão e 

execução das políticas públicas, bem como a atuação da Advocacia-Geral da União nas fases 

de formulação e implementação dessas políticas, na seara administrativa e, sendo o caso, na 

judicial. O trabalho técnico confere segurança jurídica à atuação do Estado, auxiliando na 

viabilização de políticas públicas que melhoram as condições de vida dos cidadãos, tanto na 

fase administrativa quanto na atuação coordenada e especializada em ações judiciais. 

Ao adentrar no Capítulo 4, será estudado o princípio da separação dos poderes no 

Direito brasileiro, na perspectiva histórica e mitigações expressas no texto constitucional, com 

o intuito de instrumentalizar o controle recíproco e sistema de freios e contrapesos. Serão 

abordadas as questões da legitimidade e dos limites da atuação do Poder Judiciário na 

implementação de políticas públicas, buscando examinar os reflexos dessa intervenção, na qual 

o Judiciário passa a assumir a corresponsabilidade na efetivação das metas e compromissos 

estatais, interferindo de maneira mais incisiva no controle do processo político. 

Nessa perspectiva, e considerando os diversos casos de interferência e ausência de 

harmonia entre as funções orgânicas do Estado, será abordada a problemática da ausência de 

abertura para um diálogo institucional entre os Poderes no sistema constitucional brasileiro, 

verificando a necessidade de alteração da sistemática de modo a equilibrar as relações entre 

eles, fazendo com que as decisões proferidas por cada poder possuam maior embasamento e 

discussão que leve a maior concretização dos postulados constitucionais. 

Em continuidade, no Capítulo 5, será abordada a inserção da Advocacia Pública 

Federal no modelo cooperativo de processo, bem como as iniciativas administrativas para a 

composição extrajudicial de litígios. Terá como objetivo analisar o aprimoramento de 
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mecanismos extrajudiciais para a resolução de conflitos na tentativa de alcançar como resultado 

a eficiência na solução desses pequenos enfrentamentos entre particulares e o Estado de maneira 

independente pela AGU sem o necessário acionamento do Judiciário para tanto. 

Os métodos alternativos de solução de conflitos, como a mediação, a conciliação e a 

negociação, entre outras formas de resolução extrajudicial, configuram processos 

comunicativos, educativos e participativos com comprovado potencial de prevenir e reduzir 

litígios e possuem flexibilidade procedimental para serem utilizados por todos os atores do 

sistema de justiça. Ademais, a construção de cultura do diálogo e da cooperação 

interinstitucional é dever do Estado e responsabilidade de todos, exequível por meio de ações 

coordenadas e integradas. 

Além de medidas de redução de litígios, a Advocacia-Geral da União também tem 

promovido ações que visam a expandir a cultura da resolução de conflitos utilizando 

expedientes não judiciais. Essa atuação é motivada pela constatação de que o setor público - 

junto com as instituições financeiras e as empresas de telecomunicações - é responsável por 

cerca de 95% de todas as demandas do Judiciário, conforme dados do Conselho Nacional de 

Justiça. Considerando os altos índices de judicialização, necessário se tornou o estabelecimento 

de política de conciliação e mediação, como instrumentos capazes de amenizar a sobrecarga de 

processos imposta ao Judiciário. Coloca-se em prática o sistema multiportas na Administração 

Pública na busca da pacificação dos conflitos, a fim de que outros meios alternativos ao 

Judiciário sejam buscados antes de se instaurar demanda que verse sobre direitos transigíveis. 

Nas disputas judiciais envolvendo órgãos públicos, a Consultoria-Geral da União tem 

como papel o enfrentamento das questões administrativas para afastar a judicialização entre 

eles. O desempenho desse trabalho ocorre por intermédio da Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal em pendências patrimoniais, tributárias, orçamentárias, 

ambientais e agrárias. A representação extrajudicial da União em procedimentos arbitrais e a 

atuação da Advocacia-Geral da União também será analisada como meio extrajudicial de 

solução de controvérsias. 

Ao final, no Capítulo 6, serão apresentadas algumas iniciativas concretas visando à 

redução de demandas judiciais. Para além de sua atuação jurídica ordinária, historicamente 

marcada por um forte contencioso e uma advocacia preventiva eficaz, a AGU caracteriza-se 

como instituição apta a contribuir para a implantação, com segurança jurídica, das políticas 

públicas necessárias ao desenvolvimento nacional. A edição dos enunciados de súmulas e os 

pareceres referenciais exarados pelos órgãos de direção superior da instituição, uniformizando 
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e trazendo segurança jurídica na atuação de temas já pacificados pelos Tribunais Superiores, 

auxilia nessa redução do quantitativo de processos judiciais em tramitação. 

Na sequência, será exposta a sistemática das Centrais de Negociação da Procuradoria-

Geral da União, experiência que aplica e difunde técnicas autocompositivas em processos 

judiciais e demandas de massa mediante apresentação de proposta de acordo com os autores, 

evitando a postergação da lide e o surgimento de novas demandas, e que tem como um dos 

principais objetivos fomentar o paradigma da alternativa eficiente e diferenciada de solução e 

de prevenção de conflitos no âmbito da Procuradoria-Geral da União e respectivos órgãos de 

execução, disseminando e identificando práticas que auxiliem na prevenção e na redução da 

litigiosidade. 

Por fim, considerando-se a necessidade de aprimoramento das atividades típicas da 

Advocacia Pública de modo a consolidá-la como função essencial da justiça e da defesa do 

interesse público, mediante a melhoria da gestão pública, da solução extrajudicial de conflitos, 

do incremento da qualidade jurídica de políticas públicas e da incorporação de novas 

tecnologias no campo jurídico, como alternativa à solução de conflitos envolvendo benefícios 

previdenciários, será apresentada a criação e instrumentalização da Câmara de Conciliação 

Administrativa Previdenciária, cuja atuação seria como intermediária entre os 

cidadãos/advogados para saneamento de possíveis equívocos iniciais cometidos na análise e 

decisão administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social, prevenindo, assim, demandas 

judiciais, garantindo ao segurado o reconhecimento de direitos de forma mais rápida e eficaz. 
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2 A ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL NA PERSPECTIVA DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

No presente Capítulo, por se tratar da primeira parte do trabalho, haverá breve 

apanhado sobre aspectos conceituais de Advocacia Pública, bem como sua formação e 

desenvolvimento no decorrer da história. A partir dessa perspectiva, sem a pretensão de esgotar 

o contexto político, normativo e social, queda-se oportuna a incursão histórica e constitucional 

para caracterizar os antecedentes da advocacia pública entre o período colonial e republicano. 

A Advocacia Pública, da forma como foi concebida pela Constituição Federal de 1988, 

representa, em conjunto com as demais funções essenciais à justiça, resposta às reivindicações 

da sociedade brasileira contemporânea, que há muito ansiava pela afirmação de valores como 

a democracia, a cidadania, a justiça, a moralidade pública, a dignidade e o pluralismo, o que, 

seguramente, perpassa pela ampliação dos interlocutores sociais e pelo reforço do sistema de 

freios e contrapesos. 

No que tange à sua finalidade, tem-se que a Advocacia Pública deve ter por escopo a 

consecução dos objetivos fundamentais da República, previstos no art. 3° da CF/88, sobretudo 

os atinentes à realização da justiça e à promoção do bem comum, precisando ter, como norte 

forte e seguro, o interesse público. 

Conforme ressalta o professor José Afonso da Silva, cabem à Advocacia Pública 

deveres de maior extensão que os interesses patrimoniais da Fazenda Pública. Referindo-se aos 

princípios da legalidade e da moralidade, demonstra quão extensa é a tarefa da Advocacia 

pública no Estado Democrático de Direito, devendo-se acrescentar a responsabilidade pela 

plena defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Informa que os Advogados Públicos 

devem sair da mera condição de servidores públicos burocráticos, preocupados apenas com o 

exercício formal da atividade administrativa de defesa de interesses patrimoniais da Fazenda 

Pública para se tornar em peças relevantes da plena configuração desse tipo de Estado1. 

A função de Advocacia Pública na seara federal foi confiada à Advocacia-Geral da 

União, instituição que se encontra em fase de consolidação e cujo avanço no sentido da 

afirmação das garantias e prerrogativas necessárias ao bom desempenho das suas relevantes 

funções se mostra inadiável. 

Com efeito, será apresentado breve histórico legislativo, o conceito e o regramento 

constitucional da Advocacia Pública Federal, especialmente quando encartada pela CF/88 como 

                                                
1 SILVA, José Afonso da. A advocacia pública e o estado democrático de direito. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, FGV, v. 230, p. 281-289, out./dez. 2002. p. 289. 
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função essencial à Justiça. Posteriormente, apresentar-se-á panorama das carreiras e atribuições 

constitucionais e legais da Advocacia-Geral da União, em especial a de representação judicial 

da União e consultoria e assessoramento jurídicos dos órgãos do Poder Executivo Federal. Por 

fim, serão explicitadas as diferenciações entre a advocacia de governo e advocacia de estado, 

bem como a importância dessa distinção para a análise técnico-jurídica e lisura de todo o 

processo desde a formulação até implementação e avaliação das políticas públicas idealizadas 

pelo Poder Executivo. 

 

2.1 NOÇÕES PRELIMINARES E ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA ADVOCACIA 

PÚBLICA 

 

Inicialmente, quanto aos aspectos conceituais da Advocacia Pública, conforme se 

depreende da literatura especializada, dentre os quais Diogo de Figueiredo Moreira Neto2 e 

César do Vale Kirsch3, e o texto da Constituição Federal de 1988, a denominação assume duas 

acepções. De forma ampla, compreende as instituições integradas por profissionais do direito 

que atuam na defesa dos interesses constitucionalmente relevantes e no controle de juridicidade 

dos três poderes da República. Segundo Diogo Moreira Neto: 

 

A advocacia pública destina-se à defesa dos interesses públicos bem como dos 

interesses individuais, coletivos e difusos que a ordem jurídica lhe cometer, com ou 

sem caráter exclusivo, e é praticada por profissionais de direito, agentes públicos, 

constituindo-se, no sentido amplo, no ministério público, sendo seus órgãos singulares 

os advogados públicos, e, órgãos coletivos, as procuradorias das pessoas jurídicas de 

direito público, entre as quais se destacam as procuraturas constitucionais. A 

Constituição cria três tipos institucionais de procuraturas, estas encarregadas das 

funções essenciais à justiça, exercendo, cada uma delas, atribuições consultivas e 
postulatórias, todas bem definidas a nível constitucional (artigos 127, 129, 131, 132, 

133, 134, CF) e infraconstitucional (Constituições estaduais e respectivas leis 

orgânicas).4 

 

Nesse contexto, a Advocacia Pública em contraponto à advocacia privada seria 

exercida por agentes públicos, com vínculos políticos institucionais, e em defesa e provedoria 

de interesses constitucionalmente relevantes. 

                                                
2 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à justiça e as procuraturas constitucionais. 

Revista de Informação Legislativa, v. 29, n. 116, p. 79-102, out./dez. 1992. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/175998>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
3 KIRSCH, César do Vale. A alavancagem da AGU para a consolidação e o sucesso da Advocacia Pública de 

Estado no Brasil. In: GUEDES, Jefferson Cárus; SOUZA, Luciane Moessa de (Coords.). Advocacia de Estado: 

questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 395-422. 
4 MOREIRA NETO, op. cit., 1992. p. 90. 
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Nessa acepção ampliada, a Advocacia Pública compreende a advocacia: a) da 

sociedade, pelo Ministério Público; b) dos necessitados, pela Defensoria Pública; e c) das 

pessoas jurídicas de direito público e dos interesses públicos lhes acometidos, pela Advocacia-

Geral da União e pelas Procuradorias dos Estados e Municípios. 

Por outro lado, em uma concepção restritiva, a Advocacia Pública se refere à 

consultoria e ao assessoramento jurídico, assim como à representação das pessoas jurídicas de 

direito público da Administração Direta (União, Estados e Municípios) e da Administração 

Indireta (fundações e autarquias públicas ou autarquias de regime especial). Necessário ressaltar 

que essa é a nomenclatura utilizada pela CF, especialmente, após a EC nº 19/19985. 

No presente trabalho, busca-se caracterizar a atuação da Advocacia Pública Federal no 

cenário de judicialização das políticas públicas. Portanto, a denominação advocacia pública 

será utilizada na acepção restrita. 

Jefferson Carús Guedes6 traz interessante resgate sobre a história dos cargos e carreiras 

da Procuradoria e da Advocacia Pública no Brasil, especialmente carreiras jurídicas de defesa 

do Estado. Expõe de forma didática a evolução dos órgãos considerados como de controle, de 

modo especial as procuradorias, conforme períodos da história do Estado nacional e legislação 

aplicável, indicando vários episódios de proximidade e mistura de atribuições. 

Quanto ao aspecto histórico-evolutivo, observa-se que a formação da Advocacia 

Pública se confunde com a formação e evolução do Estado brasileiro, desde o período colonial, 

passando pelo Império até chegar à República. Todavia, é no período republicano que pode se 

notar maior semelhança institucional com o que atualmente se verifica7. 

José Afonso da Silva8 relata de forma estrutural a situação histórica da Advocacia 

Pública, presente desde o surgimento do Estado brasileiro: 

 

Esse relevo, a essencialidade e indispensabilidade da Advocacia pública, desde 

sempre, revela ser ínsita à estrutura do Estado. Quando este era Estado mínimo, a 

presença da Advocacia Pública era mais modesta, mas nem por isso ausente, como 

prova o nosso sistema constitucional. Assim, no Império, era o Ministério Público que 

cumpria essa função. Anota Pimenta Bueno, o ‘governo tem o dever e necessidade de 

defender perante os tribunais a propriedade e manutenção dos direitos da coroa ou 

nacionais’, e essa defesa incumbia ao Ministério Público, mas o Procurador da coroa 

                                                
5 Anteriormente à EC 19/1998, a referência era limitada: “Da Advocacia-Geral da União”. 
6 GUEDES, Jefferson Carús (coord.). Nos limites da história: a construção da Advocacia-Geral da União. 

Brasília: UNIP/UNAFE, 2009. p. 9. 
7 O cargo de Desembargador Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda é outro exemplo de antecedentes de 

advogado de Estado. Ele consta do Regimento de 7 de março de 1609, que instala da Relação do Estado do Brasil, 

instalado na capital Salvador e do Regimento que determina sua reinstalação em 1962. (GUEDES, Jefferson Carús 

(coord.), op. cit., p. 9). 
8 SILVA, José Afonso da. A advocacia pública e o estado democrático de direito. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, FGV, v. 230, p. 281-289, out./dez. 2002. p. 282. 
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é que exercia essa função perante os Tribunais Superiores. Era o Ministério Público 

exercendo a dupla função de promoção da ação penal e de defesa dos interesses do 

Estado. Igual sistema perdurou no regime da Constituição de 1891, segundo o qual o 

Presidente da República designaria, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, 

o Procurador-Geral da República, cujas atribuições se definiram em lei, e esta conferia 

à Procuradoria Geral da República aquela dupla função. Foi a Constituição de 1934 

que institucionalizou a Advocacia Pública da União, embora com a denominação de 

Ministério Público, como um dos órgãos de cooperação nas atividades 

governamentais (arts. 95-98). E aí também já se acenava para a instituição no âmbito 

dos Estados (art. 97). Essa institucionalização perdurou nas Constituições de 1946, 
num título autônomo (Tít. III), e perdurou nas Constituições de 1967 e 1969, naquela 

no título do Poder Judiciário e nesta no título do Poder Executivo, e nelas com 

referência explícita ao ministério Público dos Estados, que nestes tomou um sentido 

diferente do Ministério Público Federal. 

 

No início da República, ainda sob o Governo Provisório (1890), iniciou-se longa 

evolução constitucional e legislativa que veio dar feição ao atual desenho institucional da 

representação judicial, extrajudicial e consultoria jurídica da União e de suas autarquias e 

fundações públicas. 

O Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, organizou a Justiça Federal e previu, 

dentre as funções do Ministério Público (arts. 22, alínea b e 24, alínea c), a de funcionar como 

representante e promover o bem dos direitos e interesses da União.  

Em 1909, o Decreto nº 7.751, de 23 de dezembro criou a “Procuradoria Geral da 

Fazenda Pública do Thesouro Nacional” e atribuiu-lhe a defesa e consultoria da Fazenda 

Pública Federal e o provimento dos “actos e factos da gestão fiscal em que se apuram e 

affirmam direitos e obrigações e se resguardam interesses do Thesouro Nacional, nas suas 

relações com os particulares, para o effeito de serem tomadas deliberações e resoluções de 

caracter administrativo.” (art. 38) 

O Decreto nº 9.957, de 21 de dezembro de 1912, reorganizou a Procuradoria da 

República no Distrito Federal, reiterando a atribuição dos Procuradores da República de 

defender os direitos e interesses da União e da Fazenda Nacional, bem como o dever de remeter 

trimestralmente à “Procuradoria-Geral da Fazenda Pública do Thesouro Nacional um mappa 

das acções propostas contra a União.” (art. 61). 

A representação judicial da União e de suas autarquias e fundações públicas federais 

foi atribuída ao Ministério Público Federal. No final do ano de 1938 e início do ano de 1939, o 

Decreto-lei nº 986, de 27 de dezembro de 1938 e o Decreto-lei nº 1.215, de 24 de abril de 1939 
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confiaram ao Ministério Público Federal a representação judicial da União e de suas 

Autarquias9. 

Nesse ponto, importante o esclarecimento de José Afonso da Silva: 

 

Ora, no Império, o Ministério público já exercia as funções de Advocacia Pública, 

mas, então, as atribuições típicas de Ministério Público, ou seja, de custos légis e da 

persecutio criminis, preponderam sobre as de defesa judicial dos interesses da 

Fazenda. Mas, na República Federativa, essa equação se alterou fundamentalmente. 

A competência penal e sobre interesses privados indisponíveis passou para as Justiças 

Estaduais e pois para o Ministério Público, de tal sorte que o ministério Público 

Federal se tornou fundamentalmente um órgão de defesa dos interesses da União em 

Juízo. As funções do Ministério público se tornaram marginais, e mais ainda quando 

a Constituição de 1937 extinguiu a Justiça Federal. Não foi sem razão que os membros 

da instituição se chamaram Procuradores da República10. 

 

Em 1946, a Constituição estabeleceu que a União seria representada em Juízo pelos 

Procuradores da República, podendo a lei atribuir esse encargo, nas Comarcas do interior, ao 

Ministério Público local. 

No ano de 1951, a Lei Federal nº 1.341, de 30 de janeiro, veiculou a primeira Lei 

Orgânica do Ministério Público da União, da qual novamente constaram as atribuições de 

representação judicial da União, da Fazenda Nacional e das Autarquias federais11. 

Pela Lei nº 2.123, de 1º de dezembro de 1953, a representação e consultoria jurídica 

das Autarquias federais foi confiada a uma nova carreira: a de Procurador das Autarquias 

                                                
9 Decreto-lei nº 986, de 27 de dezembro de 1938: Art. 9º São atribuições dos Procuradores Regionais: [...] V - 

Oficiar mediante vista dos autos em mandados de segurança requeridos contra autoridade federal ou Autarquias 

criadas pela União; (Diário Oficial da União - Seção 1 - 26/1/1938, Página 2071) 

Decreto-lei nº 1.215, de 24 de abril de 1939: Art. 1º A competência atribuída aos Procuradores Regionais da 
República pelo art. 9º, inciso V, do Decreto-Lei nº 986, do 27 de dezembro de 1938, para oficiarem, mediante vista 

dos autos, nos mandados de segurança requeridos contra autoridade federal ou Autarquias criadas pela União, é 

extensiva a todos os demais casos em que forem interessadas as referidas Autarquias. (Diário Oficial da União - 

Seção 1 - 26/4/1939, Página 9543). 
10 SILVA, José Afonso da. A advocacia pública e o estado democrático de direito. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, FGV, v. 230, p. 281-289, out./dez. 2002. p. 282-283. 
11 Lei Federal nº 1.341, de 30 de janeiro de 1951: Art. 30. São atribuições do Procurador Geral da República:  

[...] II - representar a União ou a Fazenda Nacional nas causas cíveis em que figurar como autora, ré, assistente ou 

oponente, ou fôr por qualquer forma interessada; III - oficiar e dizer de direito, oralmente ou por escrito: [...] b) 

nas causas cíveis que interessarem à União, ou à Fazenda Nacional, às Autarquias, que desempenham serviço 

federal, ou às pessoas incapazes; [...] e) nos recursos extraordinários em que forem interessadas a União, a Fazenda 
Nacional, as Autarquias que desempenham serviço federal e as pessoas incapazes ou quando se alegar ofensa ao 

texto constitucional, e, nos demais casos, quando o entender o relator do feito;  

[...] 

Art. 37. Os Procuradores da República, como Advogados da União, defenderão os interêsses desta em tôdas as 

instâncias, perante a justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, servindo nos feitos mediante 

distribuição, quanto forem mais de um.  

[...]  

Art. 38. São atribuições dos Procuradores da República: [...] V - oficiar, mediante vista dos autos, em mandados 

de segurança requeridos contra autoridade federal e autarquias, criadas pela União e em todos os demais casos em 

que forem estas interessadas; (Diário Oficial da União - Seção 1 - 1/2/1951, Página 1523) 
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Federais, sendo que a representação e consultoria jurídica da União continuaram sob a 

responsabilidade do Ministério Público Federal. E, para que se evitasse negligenciar a defesa 

das autarquias federais, a referida lei tratou de assegurar aos procuradores das autarquias 

federais as mesmas atribuições, impedimentos, prerrogativas e remuneração dos membros do 

Ministério Público da União12. 

No ano de 1955, a Lei nº 2.642, de 9 de novembro, transformou a Procuradoria-Geral 

da Fazenda Pública em Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estabelecendo sua primeira 

lei orgânica e reiterando suas atribuições de órgão de consulta jurídica do Ministério da 

Fazenda, de exame e fiscalização dos contratos que interessem à receita da União, de apuração 

da dívida ativa federal e sua inscrição para fins de cobrança judicial, e de cooperação com o 

Ministério Público da União perante a justiça comum, além das demais atribuições definidas 

nessa lei.  

A Constituição de 1967 reiterou a disposição, já prevista na Constituição de 1946, de 

que a União seria representada em Juízo pelos Procuradores da República, com a possibilidade 

de a lei atribuir esse encargo, nas Comarcas do interior, ao Ministério Público local. O Decreto-

Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, estabeleceu nova lei orgânica da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, atribuindo-lhe, dentre outras funções, a de realizar o serviço jurídico no 

Ministério da Fazenda e apurar e inscrever, para fins de cobrança judicial, a dívida ativa da 

União, tributária ou de qualquer outra natureza, bem como a cooperação com o Ministério 

Público da União. 

O Decreto nº 72.823, de 21 de setembro de 1973 criou, com fundamento nos art. 2º, 4º 

e 7º da lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, o grupo de cargos intitulado Serviço Jurídico 

da União e das Autarquias Federais, compreendendo as categorias funcionais integradas de 

classes constituídas de cargos de provimento efetivo a que são inerentes atividades de natureza 

jurídica, contenciosas e não contenciosas, consistindo nos cargos de Procurador da Fazenda 

Nacional e Assistente Jurídico e Procurador Autárquico e Procurador (Tribunal Marítimo) e 

Advogado de Ofício (Tribunal Marítimo). A esse Grupo de categorias funcionais foram 

atribuídas diversas atividades jurídicas de defesa do interesse da Fazenda Nacional, dos órgãos 

da Administração Pública Federal Direta, das Autarquias Federais, dentre outras.  

                                                
12 Lei nº 2.123, de 1º de dezembro de 1953: Art. 1º Os procuradores das Autarquias federais terão, no que couber, 

as mesmas atribuições e impedimentos e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, reajustados 

os respectivos vencimentos na forma do art. 16 da Lei nº 499, de 28 de novembro de 1948, de acôrdo com as 

possibilidades econômicas de cada entidade autárquica. (Diário Oficial da União - Seção 1 - 3/12/1953, p. 20562) 
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Do Serviço Jurídico da União evoluiu-se para a Advocacia Consultiva da União, criada 

pelo Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986 e integrada pelos seguintes órgãos jurídicos: 

Consultoria Geral da República; Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Ministério da 

Fazenda; Consultorias Jurídicas dos demais Ministérios, do Estado Maior das Forças Armadas, 

da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e da Secretaria de Administração 

Pública da Presidência da República; órgãos jurídicos dos Gabinetes Militar e Civil da 

Presidência da República, da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço 

Nacional de Informações; Procuradorias-Gerais ou departamentos jurídicos das autarquias; 

órgãos jurídicos das empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações sob 

supervisão ministerial e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 separou as funções de 

Ministério Público e de Advocacia Pública, tendo confiado à Advocacia-Geral da União a 

representação judicial e extrajudicial da União, tanto de suas atividades centralizadas na 

administração direta quanto das descentralizadas nas autarquias e fundações públicas federais, 

e a consultoria jurídica do Poder Executivo, igualmente tanto da administração direta quanto da 

indireta autárquica e fundacional.  

Jefferson Guedes destaca que a Constituição de 1988 foi o grande pilar na 

reestruturação das carreiras jurídicas ligadas ao Estado Federal, afastando a antiga concentração 

no Procurador da República da atividade de defesa da União, repassando-a à Advocacia-Geral 

da União, ao mesmo tempo que reunia nessa instituição a atividade de consultoria e de 

representação judicial e extrajudicial da União13. 

Com efeito, a CF/88 se estabeleceu como marco normativo responsável não apenas 

por reformular e definir atribuições ao Ministério Público, enquanto instituição de controle, mas 

também por designar instituição única responsável pela defesa e representação judicial e 

extrajudicial do Estado brasileiro, a Advocacia-Geral da União. 

A respeito do tema, o Ministro do STF Alexandre de Moraes apregoa que a 

Constituição Federal de 1988, já não era sem tempo, rompeu a tradição existente de a 

representação judicial da União ser exercida pelo Ministério Público, transformando-o em 

defensor da sociedade e criando instituição diretamente ligada ao Poder Executivo para exercer 

esse importante mister.14 

                                                
13 GUEDES, Jefferson Carús. Anotações sobre a história dos Cargos e Carreiras da procuradoria e da Advocacia 

Pública no Brasil: começo e meio de uma longa construção. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane 

Moessa de (coords.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 335-361. p. 354. 
14 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  p. 828. 
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Adler Alves aduz que, desde então, a atividade de representação judicial e extrajudicial 

pela Advocacia-Geral da União é realizada em defesa dos interesses de todos os Poderes da 

República, enquanto a atuação consultiva, realizada por intermédio da orientação e 

assessoramento jurídico, é voltada exclusivamente ao Poder Executivo Federal e aos seus 

dirigentes, com vistas a oferecer conformidade e segurança jurídica aos atos administrativos 

que precisam ser praticados, notadamente quanto à materialização das políticas públicas, à 

viabilidade jurídica das licitações e dos contratos administrativos e, ainda, na proposição e 

análise de atos normativos15. 

A LC nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União), 

organizou a Advocacia-Geral da União e previu, dentre os órgãos de sua estrutura (Título II), 

os chamados Órgãos Vinculados (Capítulo IX), referindo-se aos órgãos jurídicos das autarquias 

e das fundações públicas já existentes desde antes da Constituição de 1988, conferindo ao 

Advogado-Geral da União (art. 4º, inciso XIII) a atribuição de exercer orientação normativa e 

supervisão técnica desses órgãos. 

O que se verifica, dentro essa evolução histórica, é que a CF/88 optou por separar as 

funções de Ministério Público e de Advocacia Pública, bem como estabeleceu que a 

representação judicial e extrajudicial da União, bem como a consultoria e assessoramento do 

Poder Executivo, seria feita pela nova instituição intitulada Advocacia-Geral da União. 

Note-se que o Constituinte deixou claro que, seja diretamente ou por meio de órgão 

vinculado, é a instituição Advocacia-Geral da União que tem o papel de representar judicial e 

extrajudicialmente a União e exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 

Poder Executivo. 

Após essa exposição sobre os antecedentes históricos da Advocacia Pública Federal, 

passa-se à análise das carreiras que compõem a Advocacia-Geral da União, bem como 

atribuições conferidas pelo legislador à instituição. 

 

2.2 A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO: CARREIRAS E ATRIBUIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

A criação da Advocacia-Geral da União pela Constituição de 1988 trouxe importantes 

mudanças à organização do serviço jurídico da União. A AGU foi incumbida de representar 

judicial e extrajudicialmente a União, competindo-lhe ainda prestar consultoria e 

                                                
15 ALVES, Adler Anaximandro de Cruz e. A atuação cidadã da AGU na redução da litigiosidade envolvendo o 

Instituto Nacional do Seguro Social: considerações acerca de instrumentos de ação da AGU capazes de promover 

o amplo reconhecimento de direitos sociais. Revista da AGU, Brasília, ano 9, n. 23, p. 8-46, 2010. p. 9. 
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assessoramento jurídico ao Poder Executivo – atividades que, até a promulgação da vigente 

Carta Política, eram desempenhadas pelo Ministério Público da União e pela Consultoria-Geral 

da República, respectivamente. 

Com o advento da CF, as carreiras jurídicas dos serviços jurídicos da União e os órgãos 

da advocacia consultiva da União foram agrupados na nova Advocacia-Geral da União, 

ressalvados os órgãos jurídicos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União. 

No modelo constitucional vigente, a Advocacia Pública, disciplinada na Seção II, 

Capítulo IV, Título IV da CF, foi confiada, no âmbito federal, exclusivamente à AGU. Nos 

termos do art. 131 da CF16, o desempenho dessa atribuição pode ser realizado diretamente pela 

AGU ou por meio de órgão que lhe seja vinculado, observada a lei complementar que dispõe 

sobre sua organização e funcionamento. 

De modo a assegurar a harmonia da transição do antigo regime constitucional para o 

novo, o Poder Constituinte Originário definiu as atividades jurídicas que compõem o conceito 

de Advocacia Pública, tratado na Seção II, Capítulo IV, Título IV da Constituição, 

estabelecendo regras de caráter meramente transitório no art. 29 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias17. 

O caput do art. 29 do ADCT é peremptório em sua redação ao determinar que, 

enquanto não aprovada a Lei Complementar que dispõe sobre a organização e funcionamento 

da AGU, as atividades relacionadas à Advocacia Pública - que à época eram exercidas pelo 

Ministério Público, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Consultorias Jurídicas dos 

Ministérios, Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias federais com representação 

própria e membros das Procuradorias das Universidades fundacionais públicas - deveriam 

continuar a ser desempenhadas por esses órgãos até que fosse regulamentado o art. 131 da CF. 

                                                
16 Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa 

a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 

organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

§1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente 
da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso 

público de provas e títulos. 

§3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.  
17 Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral 

da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos 

Ministérios, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias federais com representação própria e os 

membros das Procuradorias das Universidades fundacionais públicas continuarão a exercer suas atividades na área 

das respectivas atribuições. 
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Nesse dispositivo, o Poder Constituinte deixa entrever que as atividades até então 

exercidas pelos órgãos jurídicos mencionados são de titularidade da Advocacia-Geral da União 

na nova ordem constitucional, mas, em caráter transitório, sua prestação deveria ser exercida 

pelos órgãos jurídicos competentes no regime anterior, de modo a assegurar a continuidade do 

serviço público adjacente ao desempenho da advocacia pública até que fosse editada lei 

complementar sobre a matéria. 

Ao estruturar a AGU, a LC nº 73/1993 definiu os órgãos de direção superior, de 

execução e de assistência direta ao Advogado-Geral da União, conferindo às Procuradorias, 

Departamentos, Consultorias e Assessorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas 

federais, na qualidade de órgãos a ela vinculados, a representação judicial e extrajudicial dessas 

entidades, bem como o exercício das respectivas atividades de consultoria e assessoramento 

jurídicos, como deixam entrever seus arts. 2º, 17 e 18. 

Com a edição da LC nº 73/1993, criam-se a Procuradoria da União e a Procuradoria 

da Fazenda Nacional e com a Lei nº 10.480/2002, criam-se a Procuradoria-Geral Federal e a 

carreira de Procurador Federal. Além dessas, há a Procuradoria-Geral do Banco Central do 

Brasil, criada pela Lei nº 9.650/1998. 

Nessa sistemática, o órgão jurídico de cada autarquia e fundação pública federal, na 

qualidade de órgão vinculado à AGU, era competente para exercer a representação judicial e 

extrajudicial dessas entidades, assim como desempenhar as respectivas atividades de 

consultoria e assessoramento jurídicos e a cobrança de seus créditos. A orientação normativa e 

a supervisão técnica desses órgãos jurídicos foram atribuídas ao Advogado-Geral da União, 

conforme fixado no art. 4º, inciso XIII, da LC nº 73/1993. 

Apesar da vinculação estabelecida em lei, a AGU, no modelo vigente àquela época, 

enfrentava dificuldade para executar de maneira eficiente o controle e a supervisão dos órgãos 

jurídicos pertencentes, até então, à estrutura de inúmeras autarquias e fundações públicas 

federais. Conforme relata Marcelo Siqueira Freitas, ex-Procurador-Geral Federal, enquanto o 

modelo previsto para a Administração direta, considerando a criação, na AGU, da Procuradoria-

Geral da União e da Consultoria-Geral da União, e as novas atribuições da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, que também passou a integrar esse sistema, apontava para uma 

racionalização na prestação de serviços jurídicos a ela destinados, a conformação original do 

serviço jurídico da Administração indireta, formada por quase duas centenas de entidades e, 

consequentemente, pelo mesmo número de órgãos jurídicos individual e isoladamente 
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vinculados à Advocacia-Geral da União, mostrou-se incapaz de manter a unidade do novo 

sistema jurídico da União18. 

Consigna, ainda, Marcelo Siqueira que várias foram as tentativas de se corrigirem os 

problemas dessa formatação original da Constituição de 1988 para o serviço jurídico destinado 

a atender as necessidades da Administração indireta, dentre as quais, pode-se destacar a criação 

de uma carreira única, a de procurador federal, para exercer as atribuições jurídicas de todas as 

autarquias e fundações federais. Em conjunto, as iniciativas de criação da carreira única de 

procurador federal, de instituição de um órgão na Advocacia-Geral da União para coordenar as 

atividades jurídicas da Administração indireta e do exercício direto da representação judicial de 

diversas entidades federais pelos órgãos de contencioso conduziram à criação, em 2002, da 

Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à AGU, nos termos do art. 131 da CF/8819. 

Diante desse quadro, iniciou-se um processo de unificação dos órgãos jurídicos das 

autarquias e fundações públicas, com a edição da Medida Provisória nº 2.048-26/2000. Em 

linhas gerais, essa Medida Provisória criou a carreira de Procurador Federal, transformando os 

cargos de Procurador Autárquico, Procurador, Advogado e Assistente Jurídico dessas entidades 

em cargos de Procurador Federal, à exceção dos Procuradores do Banco Central do Brasil, 

conforme ressalvado no art. 39, parágrafo único, daquele diploma legal. 

Em sequência, a Lei nº 10.480/2002 instituiu a Procuradoria-Geral Federal, por meio 

da unificação das Procuradorias, Departamentos Jurídicos, Consultorias Jurídicas ou 

Assessorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais, que se tornaram assim seus 

órgãos de execução. 

Nesse ponto, em seu trabalho sobre o histórico e evolução da Procuradoria-Geral 

Federal, ressalta a Procuradora Federal Maria Jovita Wolney Valente que a criação da 

Procuradoria-Geral Federal representa mais uma ação governamental em busca da 

racionalidade, economia e otimização das atividades constitucionais da Advocacia-Geral da 

União, retirando da subordinação aos dirigentes de autarquias e fundações decisões 

importantíssimas de representação judicial da União, bem como de consultoria e 

assessoramento jurídicos, atividades que devem ser orientadas pelo Advogado-Geral da União. 

A Constituição não distinguiu a Administração direta da indireta quanto à defesa do patrimônio 

                                                
18 FREITAS, Marcelo de Siqueira. A Procuradoria-Geral Federal e a Defesa das Políticas e do Interesse Público a 

Cargo da Administração Indireta. Revista da AGU, ano 7, n. 17, p. 9-24. jul./set. 2008. p. 11. 
19 Ibidem, p. 12. 
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público federal, apenas admitiu que a AGU pudesse fazer a representação judicial e 

extrajudicial por meio de órgãos a ela vinculados20. 

Como órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, a PGF é atualmente responsável 

pela representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, pelas 

respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos e pela apuração da liquidez e 

certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em 

dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, conforme estabelece o art. 10 da Lei 

nº 10.480/2002. 

Tais atividades, embora típicas da advocacia pública, são exercidas pela PGF na 

qualidade de órgão vinculado, sem qualquer desvirtuamento do papel da AGU, nos moldes em 

que autoriza o art. 131 da CF/88. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as quatro carreiras são materialmente consideradas 

parte da Advocacia-Geral da União, sendo que o PLP 337/201721 pretende alterar a LC nº 

73/1993, para que formalize a estrutura já existente, com o seguinte desenho de atribuições: a) 

Advogado da União – função consultiva e contenciosa da Administração Direta, exceto em 

causas tributárias da competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; b) Procurador 

Federal – representação judicial, extrajudicial, a consultoria e assessoramento jurídicos de 

autarquias e fundações públicas federais; c) Procurador da Fazenda Nacional – função 

consultiva e contenciosa da Administração Direta em causas de natureza fiscal; d) Procurador 

do Banco Central – função consultiva e contenciosa do Banco Central do Brasil. 

No que se refere às atribuições constitucionais e legais, especialmente quanto ao 

assessoramento jurídico, a AGU funciona apenas perante o Poder Executivo. Já no que diz 

respeito à representação judicial e extrajudicial, a Advocacia-Geral da União tem a missão de 

representar os três Poderes da República. Nesse ponto, Rommel Macedo enfatiza que a 

Constituição de 1988, ao conferir à AGU a representação judicial e extrajudicial da União, está, 

                                                
20 VALENTE, Maria Jovita Wolney. Histórico e evolução da Procuradoria-Geral Federal. Brasília, AGU, 

2013. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/74710>. Acesso em: 4 de out. 

2018. 
21 Ementa: Altera a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-

Geral da União. Explicação da Ementa: Insere a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco 

Central como órgãos de direção superior da AGU. Nos termos da exposição motivos (EM nº 00043/2016 AGU), 

a Advogada-geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, consigna: “[...] 3. Na realidade fática atual 

compõem a Advocacia-Geral da União as seguintes carreiras jurídicas: Advogado da União, Procurador da 

Fazenda Nacional, Procurador Federal e Procurador do Banco Central. [...] 9. A alteração ora proposta, no entanto, 

é adequada ao bom funcionamento da instituição, refletindo a realidade de que as quatro carreiras jurídicas existem 

e exercem o seu mister enquanto integrantes da AGU. 10. A atualização proposta formaliza uma situação de fato, 

amplamente reconhecida pela Administração Pública Federal, a partir de leis e de atos editados desde a entrada 

em vigor da Lei Orgânica da AGU.” 
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em verdade, querendo dizer que não apenas o Poder Executivo está sujeito a tal representação, 

como também os demais Poderes da União e instituições que exercem funções essenciais à 

justiça22. 

Tal entendimento foi corroborado pelo STF no julgamento da Reclamação nº 8.025/SP 

que, resolvendo questão de ordem, reconheceu caber à Advocacia-Geral da União a 

representação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O tema foi noticiado no informativo 

nº 571 de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 

 

TRF: Representação Judicial e AGU - 1 

O Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em reclamação para 

anular a eleição do presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e determinar 

que outra se realize. Preliminarmente, o Tribunal, após salientar que o tema da 

legitimidade poderia ser conhecido de ofício pelo colegiado, não havendo se falar em 

preclusão, afirmou a ilegitimidade da representação judicial do advogado constituído 

pela presidente do TRF da 3ª Região. Asseverou-se que, em se tratando de órgão 

da União destituído de personalidade jurídica, a representação judicial do TRF 

da 3ª Região caberia à Advocacia Geral da União - AGU. Em consequência, 
desconsiderou-se a sustentação oral realizada pelo citado patrono constituído, 

admitindo, assim, que o advogado da reclamante proferisse sua sustentação oral, o 

qual chegara ao Supremo depois da sustentação oral feita por aquele advogado. (grifos 

acrescidos)23 

 

Verifica-se, portanto, que o Tribunal reconheceu a missão constitucional delegada à 

Advocacia-Geral da União, no exercício de seu múnus público. Desse modo, sua atuação interna 

abrange a representação em juízo ou fora dele, no âmbito federal dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, incluindo ainda o Ministério Público da União e a Defensoria Pública 

da União, assim como a assessoria jurídica do executivo24. A AGU pode ser considerada, 

portanto, órgão autônomo e que não se vincula a nenhum dos Poderes25, apenar de representar 

a todos em juízo. 

Nos últimos anos, percebeu-se a necessidade de aprimoramento da representação 

judicial dos entes despersonalizados, não integrantes do Poder Executivo. Ou seja, aqueles 

                                                
22 MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. São Paulo: LTr, 2008. p. 44. 
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. TRF: Representação Judicial e AGU – 1. Informativo STF n. 571. 

Brasília, 7 a 11 de dezembro de 2009 - Nº 571. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo571.htm#TRF:%20Representa%C3%A7%C
3%A3o%20Judicial%20e%20AGU%20-%201>. Acesso em: 29 mar. 2019. 
24 KIRSCH, César do Vale. A alavancagem da AGU para a consolidação e o sucesso da Advocacia Pública de 

Estado no Brasil. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (coords.). Advocacia de Estado: 

questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 395-722. p. 

397. 
25 Nessa linha de pensamento: “Temos que tanto o Ministério Público, quanto a Advocacia pública, quanto a 

Defensoria Pública são instituições que não integram nenhum dos Três Poderes. Eles estão separados tanto do 

Legislativo, quanto do Executivo, quanto do Judiciário.” Extraído do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli no 

Recurso Extraordinário 558258. Primeira Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 17/03/2011. Disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=620689>. Acesso em: 29 mar. 2019. 
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órgãos que, conquanto não possuam personalidade jurídica própria (pois integram a União), 

podem ser parte em juízo, em virtude da incidência da personalidade judiciária26, sobretudo na 

defesa de suas prerrogativas. 

A solução encontrada foi a assinatura de termos de cooperação, que regulam o 

relacionamento entre esses entes e seu representante legal. Dessa forma, foram criados os 

Escritórios Avançados, qualificados como longa manus da AGU no âmbito dos entes 

desprovidos de personalidade jurídica própria. A atuação dos advogados públicos em tais 

escritórios busca estreitar e manter um canal de permanente contato entre os partícipes, 

reduzindo a distância entre o defensor e seus representantes. Na hipótese de ocorrer conflito 

entre os Poderes da República, serão designados advogados públicos ad hoc para a 

representação do ente despersonalizado.27 

Esse modelo atende aos ditames constitucionais, em especial aos princípios da 

eficiência e economicidade. Não há justificativa plausível para a contratação de escritórios 

privados de advocacia ou estruturas paralelas, diante da existência da Advocacia-Geral da 

União estruturada para o desempenho de suas funções constitucionais. O erário já possui um 

ônus financeiro para a manutenção da estrutura, a qual representa os três Poderes da República. 

O art. 182 do CPC/201528, tratando especificamente da Advocacia Pública, preocupa-

se em diferenciá-la das demais funções essenciais, adotando como critério as pessoas jurídicas 

que são representadas pela instituição. Há citação expressa do interesse público como algo a ser 

perseguido pelos advogados públicos. Assim, dos dispositivos constitucionais e legais 

apresentados, é possível inferir que é mister do membro da advocacia pública a defesa e a 

promoção do interesse público das pessoas jurídicas de direito público da Administração direta 

e indireta, o que será alcançada por meio da consultoria e assessoramento jurídicos daquelas 

pessoas jurídicas, além da representação judicial e extrajudicial. 

Na outra vertente da atribuição legal, está a representação judicial de agentes públicos 

pela Advocacia-Geral da União. A defesa de agentes públicos pela AGU e por seus órgãos 

                                                
26 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Personalidade judiciária de órgãos públicos. Revista Eletrônica de 

Direito do Estado (REDE), Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 11, jul./set. 2007. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br/artigo/jose-dos-santos-carvalho-filho/personalidade-judiciaria-de-orgaos-

publicos>. Acesso em: 29 mar. 2019. 
27 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Escritórios avançados da AGU aperfeiçoam defesa judicial do STJ e 

CJF. Pulicado em 14/08/2015. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/345374>. Acesso em: 29 mar. 2019. 
28 “Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos 

federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta.” 
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vinculados encontra previsão no art. 22 da Lei nº 9.028/9529, com a redação dada pela MP nº 

2.216-37/2001. 

Tal disposição legal, ao estabelecer a possibilidade e os limites de atuação da AGU e 

de seus órgãos vinculados nesses casos, buscou resguardar, caso haja solicitação, aqueles que 

atuam em nome das pessoas jurídicas de direito público federais e de seus órgãos. Isso porque, 

muitas vezes, ao tomar decisões ou implementar determinadas medidas, concretizando o 

interesse da coletividade, o administrador público pode se tornar alvo de demandas judiciais 

oriundas de grupos que se sintam prejudicados, algo, em tese, legítimo em um regime 

democrático. Nesse ponto, a atuação da Advocacia-Geral da União está no sentido de subsidiar 

o gestor público, fornecendo suporte jurídico na tomada de decisões, de modo que esse agente 

não decida sobre determinado assunto com receio de eventual responsabilização por parte dos 

órgãos de controle30. 

A Lei nº 9.028/95 trouxe expressa autorização para que a AGU represente 

judicialmente agentes públicos prevendo os requisitos basilares para tal representação. O 

dispositivo em comento determina que para a legítima representação judicial de agente público 

devem ser preenchidos, de forma concomitante, os seguintes pressupostos: a) o requerente deve 

estar incluído no rol dos beneficiários legais, b) o ato impugnado deve ter sido praticado em 

cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar e c) existência de interesse público, 

em especial da União. 

O instituto da representação judicial de agentes públicos encontra amparo também na 

Lei nº 13.327/2016 que, dentre outras providências, dispõe sobre as competências dos 

integrantes da Advocacia-Geral da União e suas carreiras vinculadas, prevendo a atuação na 

defesa de agentes públicos federais, quando os atos levados a juízo tenham sido praticados 

dentro das atribuições institucionais e nos limites da legalidade, havendo solicitação do 

interessado31. 

                                                
29 A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a 

representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições Federais referidas 

no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência 

da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção e 
assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante 

o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições 

constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas 

autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas 

corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. 
30 Nos termos do art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB), o agente público responderá pessoalmente por suas 

decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Ou seja, os órgãos de controle precisam 

demonstrar o erro grosseiro ou má-fé do gestor e do administrador público para fins de eventual responsabilização. 
31 Art. 37. Respeitadas as atribuições próprias de cada um dos cargos de que trata este Capítulo, compete a seus 

ocupantes: [...] XVII - atuar na defesa de dirigentes e de servidores da União, de suas autarquias e de suas fundações 
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Com o fito de regulamentar o art. 22 da Lei nº 9.028/95, foi editada a Portaria AGU nº 

408/2009, que “disciplina os procedimentos relativos à representação judicial dos agentes 

públicos de que trata o art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, pela Advocacia-Geral da 

União e Procuradoria-Geral Federal”. Esse ato normativo condiciona o deferimento do pedido 

de representação judicial ao atendimento de alguns requisitos32. 

Quanto à representação extrajudicial da União, relativamente aos Poderes Legislativo, 

Judiciário e Executivo federais (Administração Direta), e às demais Funções Essenciais à 

Justiça, e de seus agentes públicos pela Consultoria-Geral da União, foi publicada a Portaria 

CGU nº 42, de 25 de outubro de 201833. Nos termos do art. 7º, a representação extrajudicial 

somente ocorrerá a pedido do interessado e desde que o ato comissivo ou omissivo imputado 

tenha sido praticado no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, 

e em observância ao interesse geral. 

Ainda sobre a temática, o Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 201934, que 

regulamentou o disposto nos art. 20 ao art. 30 da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), em seu art. 15 consigna que o agente público federal 

que tiver que se defender, judicial ou extrajudicialmente, por ato ou conduta praticada no 

exercício regular de suas atribuições institucionais, poderá solicitar à Advocacia-Geral da 

União que avalie a verossimilhança de suas alegações e a consequente possibilidade de realizar 

sua defesa, nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 9.028/1995, e nas demais normas de 

regência35. 

                                                
públicas quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições institucionais e nos limites da legalidade, 

havendo solicitação do interessado; 
32 Art. 2º A representação de agentes públicos somente ocorrerá por solicitação do interessado e desde que o ato 

pelo qual esteja sendo demandado em juízo tenha sido praticado no exercício de suas atribuições 

constitucionais, legais ou regulamentares, na defesa do interesse público, especialmente da União, suas 

respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas no art. 22 da Lei nº 9.028, de 1995. (grifos 

acrescidos) 
33 Publicada em: BRASIL. Diário Oficial da União. Edição 207, Seção 1, p. 13, de 26/10/2018. 
34 BRASIL. Diário Oficial da União. Edição 111, Seção: 1, p. 4, de 11/06/2019. 
35 No projeto de lei inicialmente aprovado pelo Congresso Nacional e encaminhado para a sanção presidencial, o 

parágrafo 2º do art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/42 previa que o agente público que tivesse de se defender, em 
qualquer esfera, por ato ou conduta praticada no exercício regular de suas competências e em observância ao 

interesse geral teria direito ao apoio da entidade, inclusive nas despesas com a defesa. Tal dispositivo foi vetado 

pelo Presidente da República (Razões de veto: “Os dispositivos criam direito subjetivo para o agente público obter 

apoio e defesa pela entidade, em qualquer esfera, decorrente de ato ou conduta praticada no exercício regular de 

suas competências, inclusive nas despesas com a defesa. Tal como se apresenta, fica caracterizada a não 

exclusividade do órgão de advocacia pública na prestação, podendo impor a cada entidade dispêndio financeiro 

indevido, sem delimitar hipóteses de ocorrência de tais apoios nem especificar o órgão responsável por esse 

amparo, o que poderia gerar significativos ônus sobretudo para os entes subnacionais.”). Em consequência, a Lei 

nº 9.028/95, o Decreto 9.830/2019 e a Portaria AGU nº 408/2009 amparam a possibilidade de patrocínio da defesa 

judicial e extrajudicial do agente público federal pela Advocacia-Geral da União. 
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Fazendo o cotejo entre a Lei nº 9.028/95, o Decreto nº 9.830/2019, a Portaria AGU nº 

408/2009 e a Portaria CGU nº 42/2018, todos interpretados à luz da Constituição da República, 

nota-se que para o deferimento do pedido de representação judicial e extrajudicial de agente 

público pela AGU e seus órgãos de execução, bem como a manutenção dessa representação, 

depende da presença do interesse público, especialmente da União36. 

Sobre o tema, vale mencionar a seguinte lição de Rommel Macedo: 

 

Analisando a representação judicial de agentes públicos por parte da Advocacia-Geral 

da União, percebe-se que a questão envolve o conflito entre dois sólidos argumentos: 

de um lado, a ideia de que tal representação é cabível, na medida em que é feita não 

no interesse pessoal dos referidos agentes, mas sim em defesa do interesse da própria 

União; de outro, a visão de que a representação judicial de tais agentes implica uma 

afronta ao interesse público, na medida em que envolveria a defesa de pessoas físicas 
e não da própria pessoa jurídica de direito público. Deve-se, todavia, considerar que 

tal atividade de representação judicial não se dá, nos termos do que deixa claro o art. 

22 da Lei n. 9.028, de 12 de abril de 1995, no interesse pessoal do servidor, mas sim 

em atendimento ao interesse público. Além disso, tal representação somente poderá 

ocorrer se o servidor tiver praticado o ato de forma aparentemente legal, em defesa do 

interesse público e no legítimo exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou 

regulamentares. Parece claro, portanto, que de interesse da União se trata e não 

de mero interesse pessoal do agente público, pelo que tal atividade 

desempenhada pela Advocacia-Geral da União não pode ser considerada como 

advocacia de governo, mas sim como advocacia de Estado. Por fim, relembrando 

a atribuição similar conferida à Advocacia do Estado italiana, deve-se trazer 

novamente a lume a doutrina de Belli (1959, p. 670-677), segundo a qual a defesa 

dos agentes públicos se dá por duas razões: a) impedir que a condenação judicial 

desses agentes venha a prejudicar a defesa do Estado; b) dar aos referidos 

agentes a segurança necessária para o exercício de suas atribuições
37. (grifos 

acrescidos). 

 

A conceituação do interesse público é um tema deveras conflituoso em toda a doutrina 

constitucional-administrativista brasileira e estrangeira. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, 

há duas espécies de interesses. Um deles é o interesse particular, ligado às conveniências de 

cada um no que toca aos assuntos de sua vida particular. Ou seja, trata-se do interesse de uma 

pessoa ou de um grupo de pessoas singularmente consideradas. O outro diz respeito ao interesse 

igualmente pessoal dessas mesmas pessoas ou grupos, mas que comparecem enquanto 

partícipes de uma coletividade maior em que se encontram inseridos38. 

Para o referido autor, é essa segunda modalidade que deve ser entendida como 

interesse público. Trata-se de uma faceta do interesse individual baseada no seu vínculo com o 

                                                
36 Cabe salientar que o deferimento do pedido de representação judicial e extrajudicial traz implícito a cláusula 

rebus sic stantibus, ou seja, leva em consideração a situação fática existente no momento da análise. Caso ocorram 

mudanças fáticas ou jurídicas posteriores é possível a revisão das conclusões anteriormente alcançadas. 
37 MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. São Paulo: LTr, 2008. p. 133-134. 
38 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de “interesse público”. In: MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Grandes temas de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 183. 
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conjunto da sociedade. O conceito de interesse público proposto por Celso Antônio Bandeira 

de Mello é no sentido de ser aquele resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos 

pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo 

simples fato de o serem39. 

Em acréscimo, sabe-se que o regime jurídico administrativo tem como pedras de toque 

dois princípios fundamentais, sendo esses, a supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado e a indisponibilidade do interesse público. Não obstante se observem mitigações da 

força de tais princípios, é certo que a conduta administrativa deve sempre estar pautada de 

maneira que garanta a máxima efetividade deles. 

Necessário ressaltar que a conduta da Administração ao analisar um pedido de 

representação judicial pela AGU deve estar pautada pelo interesse público, devendo esse estar, 

em todas as circunstâncias, em posição de superioridade em relação ao interesse particular do 

agente público postulante da providência prevista no art. 22 da Lei 9.028/1995. No momento 

em que o interesse particular preponderar, deve a AGU deixar de realizar a representação 

judicial. 

Assim sendo, ausente o interesse público que justifique o deferimento ou a manutenção 

da representação judicial do agente público pela Advocacia-Geral da União, é caso 

indeferimento do pedido ou revogação da representação outrora deferida, visto que está 

subjacente ao deferimento a cláusula rebus sic stantibus.  

Outra questão de extrema relevância para o desempenho das competências 

institucionais da AGU e da Advocacia Pública lato sensu, diz respeito à impossibilidade de 

contratação e nomeação em cargos e funções comissionadas – por definição, demissíveis ad 

nutum - de profissionais da área jurídica não integrantes das carreiras, para o exercício de 

atividades de contencioso e de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo, por 

retirar a estabilidade e a isenção de atuação. 

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 131 e 132, ao tratar da Advocacia 

Pública, institucionalizou os serviços jurídicos federais e estaduais, tanto de representação 

judicial e extrajudicial quanto de consultoria e assessoramento jurídico, assegurando que essas 

atividades seriam exercidas exclusivamente pelos seus membros. 

Esse tratamento constitucional conferido à Advocacia Pública tem por objetivo, entre 

outros, garantir que o aconselhamento jurídico dos atos administrativos seja feito por meio de 

seus membros, com o intuito de alcançar a finalidade legal e a satisfação do interesse público. 

                                                
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de “interesse público”. In: MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Grandes temas de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 183. 
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Com efeito, para garantir a aplicação do princípio da legalidade no âmbito da 

Administração Pública (art. 37, caput da CF) e, por consequência, a preservação do Estado de 

Direito, foram fixados aos membros da Advocacia pública, no desempenho de suas atividades, 

garantias e deveres funcionais previstos em estatuto próprio, que os distinguem da advocacia 

particular. 

Portanto, quando o constituinte de 1988 criou a Advocacia Pública como uma das 

instituições estatais ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública, foi-lhe assegurada 

a competência exclusiva para o exercício de suas atribuições constitucionais consideradas 

essenciais à Justiça, com vistas a garantir a efetividade do Estado Democrático de Direito.  

Pode-se afirmar, por conseguinte, que a Constituição Federal delegou uma parcela do 

poder estatal à Advocacia Pública para a defesa dos interesses públicos estabelecidos em lei e 

cometidos ao Estado (arts. 131 e 132 da CF/88), e somente por seus membros poderá ser 

exercida, sob pena de violação ao texto constitucional. 

A jurisprudência atual do STF a respeito do tema é pacífica no sentido de que constitui 

violação ao art. 132, caput da CF/8840, a atribuição de atividades de representação judicial e 

consultoria jurídica à pessoa estranha aos quadros da Procuradoria Geral dos Estados. Esse 

dispositivo constitucional atribui aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal as funções 

de representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Essas 

atribuições são em tudo similares às desempenhadas pelos membros integrantes da AGU, 

restando perfeitamente aplicável o posicionamento adotado para a presente análise. 

A propósito, citam-se as seguintes decisões unânimes do Plenário:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 464/2008 DO 
ESTADO DE RONDÔNIA. CRIAÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN. ATRIBUIÇÃO DA 

FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DE ÓRGÃO DO PODER 

EXECUTIVO ESTADUAL A PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. 

OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 132, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PROCEDENTE. 1. A atividade jurídica contenciosa ou consultiva dos Poderes 

Executivos estaduais cabe exclusivamente a pessoas pertencentes aos quadros 

das respectivas Procuradorias Gerais estaduais, salvo nos casos de (i) 

manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (art. 69, ADCT); (ii) “ocorrência 

de situações em que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em nome 

próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia e 

                                                
40 O referido dispositivo contempla o princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos 

Estados e do Distrito Federal, uma vez que outorga aos Procuradores respectivos competência exclusiva para 

promover a representação judicial e para desempenhar a atividade de assessoramento jurídico no âmbito das 

respectivas unidades federadas, aqui compreendidos os órgãos e entidades da administração direta e indireta. 
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independência frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim o faça por 

meio de um setor pertencente a sua estrutura administrativa, também 

responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos” 

(ADI 1557, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 15/04/2004); e (iii) concessão 

de mandato ad judicia a advogados para causas especiais (Pet 409-AgR, Rel. p/ 

acordão Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 01.02.93). Precedentes. [...] (ADI 

4133 / RO - Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, 

Julgamento: 13/12/2018, DJe 05-022019) (grifos acrescidos) 

 

 
CONSTITUCIONAL. LEIS 10.052/2014 E 7.461/2001 DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. ANALISTA ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PARECERES 

JURÍDICOS. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DE 

PROCURADORES DO ESTADO. INDISSOCIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 69 DO ADCT. 

INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

JURÍDICA PARA ANALISTAS ADMINISTRATIVOS. 

CONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE NÃO USURPEM FUNÇÕES DE 

REPRESENTAÇÃOJUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO JURÍDICOS, CONSAGRADAS COM EXCLUSIVIDADE 
PARA PROCURADORES DO ESTADO (ART. 132 DA CF). [...]. 2. É vedada a 

atribuição de atividades de representação judicial e de consultoria ou 

assessoramento jurídicos a analista administrativo da área jurídica. 3. Ação 

direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5107 / MT - Relator(a):  Min. 

ALEXANDRE DE MORAES, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, Julgamento:  

20/06/2018, DJe 2806-2018) (grifos acrescidos) 

 

 

[...] É inconstitucional o diploma normativo editado pelo Estado membro, ainda 

que se trate de emenda à Constituição estadual, que outorgue a exercente de 

cargo em comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros da 

Advocacia de Estado, o exercício, no âmbito do Poder Executivo local, de 

atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da atividade de 

consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem 

prerrogativa institucional outorgada, em caráter de exclusividade, aos 

Procuradores do Estado pela própria Constituição da República. Precedentes do 

Supremo Tribunal Federal. [...] (ADI 4843 MC-ED-Ref / PB - Relator(a):  Min. 

CELSO DE MELLO, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, Julgamento:  11/12/2014, DJe 

19-02-2015). (grifos acrescidos) 

 

Nesses julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que o desempenho das 

atividades de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo Estadual traduz 

prerrogativa de índole constitucional outorgada exclusivamente aos membros da Advocacia 

Pública do Estado. Logo, o mérito enfrentado pela Suprema Corte é plenamente aplicável à 

Advocacia-Geral da União. 

No âmbito da AGU, há manifestações no sentido da privatividade de desempenho das 

funções de contencioso, consultoria e assessoramento jurídico por parte dos membros da 
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instituição. O referido entendimento é objeto da Orientação Normativa nº 28 de 9 de abril de 

200941. 

Considerando o disposto no art. 131 da CF/88 e na LC nº 73/1993, pode-se concluir 

que as atividades de contencioso, consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo 

Federal são exclusivas dos membros da AGU, não podendo ser delegadas a terceiros. Essas 

atividades, além de constituírem garantia fundamental para que a ação estatal não seja arbitrária 

nem ilegal, são típicas de Estado. 

Caso fosse possível a delegação das referidas atividades a quem não seja membro da 

AGU, restaria caracterizada a terceirização ilícita da atividade-fim, taxativamente repelida pelo 

Poder Executivo Federal, Poder Judiciário e Tribunal de Contas da União. 

Recentemente, ao julgar em conjunto as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4449 

(AL), 5215 (GO) e 5262 (RR), ajuizadas contra normas de três Estados42, o STF confirmou 

entendimento de que a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos Estados e 

no Distrito Federal é única e deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral do ente federado, 

conforme prevê o art. 132 da Constituição Federal. A Corte entendeu o referido dispositivo 

constitucional estabeleceu a unicidade de representação judicial e de consultoria jurídica para 

administração pública direta e indireta, que abrange as autarquias e fundações. Não há, portanto, 

como viabilizar a divisão das atividades jurídicas em carreiras distintas, bem como o exercício 

de atividades privativas de Procuradores de carreira por servidores estranhos aos quadros da 

Procuradoria-Geral do Estado43. 

Registre-se que, no tocante às Procuradorias estaduais, a única exceção expressa ao 

princípio da unicidade previsto no art. 132 da Constituição Federal encontra-se no art. 69 do 

ADCT44, que permite aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas 

Procuradorias-Gerais, desde que tais funções já fossem exercidas por órgãos diversos na data 

da promulgação Constituição Federal de 1988. Essa autorização, todavia, destinava-se a atender 

                                                
41 “A competência para representar judicial e extrajudicialmente a União, suas autarquias e fundações públicas, 

bem como para exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do poder executivo federal, é 

exclusiva dos membros da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados.” 
42 Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto dispositivos 

da legislação estadual de Alagoas, Goiás e Roraima, que dispõem sobre a representação judicial, a consultoria e o 

assessoramento jurídicos das autarquias e fundações estaduais por procuradores autárquicos organizados em 

carreira. 
43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF reafirma unicidade da representação judicial nos Estados e no 

DF. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407144>. Acesso em: 29 

mar. 2019. 
44 “Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou 

Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as 

respectivas funções.” 
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necessidade momentânea de determinados órgãos ou entidades até a estruturação das 

Procuradorias-Gerais, o que não significa a possibilidade de perpetuação de órgãos consultivos 

de forma paralela à instituição prevista pelo art. 132 da Constituição Federal. 

Importante frisar que o objeto das ADIs acima relacionadas é de interesse e possui 

reflexo direto na AGU, na medida em que discutem prerrogativas inerentes aos integrantes da 

advocacia pública e às próprias procuradorias estaduais que guardam simetria com aquelas 

disciplinadas à Advocacia Pública Federal, função essencial à justiça. 

Em suma, a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, o 

posicionamento jurídico da própria Advocacia-Geral da União e o entendimento sedimentado 

pelo Supremo Tribunal Federal apontam uniformemente no mesmo sentido, ou seja, as funções 

institucionais da Advocacia Pública Federal devem ser exercidas somente pelos ocupantes dos 

mais relevantes cargos comissionados de direção da instituição e pelos membros titulares de 

cargos efetivos de suas carreiras jurídicas. 

 

2.3 ADVOCACIA PÚBLICA COMO FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA 

 

O capítulo referente às Funções Essenciais à Justiça encontra-se dentro do Título IV, 

“Da Organização dos Poderes”. Essa sistematização foi observada para atender aos preceitos 

modernos do Estado Democrático de Direito. 

Ao descrever sua teoria sobre a Tripartição dos Poderes, Montesquieu45 já alertava 

sobre a possibilidade de, em algum momento, haver prevalência de um Poder em relação aos 

demais. A forma de manter a harmonia entre eles seria por meio dos freios e contrapesos. Há, 

pois, necessidade de adaptar essa teoria ao surgimento do Estado Democrático de Direito, uma 

vez que teve como parâmetro o absolutismo europeu. 

Assim, o Poder Constituinte Originário, em atenção à teoria de Montesquieu, inseriu, 

no art. 2º da Constituição Federal de 1988, entre os princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil, a separação entre os Poderes, considerada cláusula pétrea, ante o que 

preceitua o art. 60, §4º, III da CF/88. 

No Capítulo “Das Funções Essenciais à Justiça”, o constituinte originário incluiu 

instituições e órgãos que possuem algumas atribuições, dentre as quais: de defender a sociedade 

(Ministério Público), o Estado (Advocacia Pública), os hipossuficientes (Defensoria Pública) e 

o cidadão (Advocacia), dentro de um mesmo patamar hierárquico. 

                                                
45 MONTESQUIEU, Charles de Secondat Baron de. O espírito das leis. Tradução: Cristina Muracho. 2. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 166 e seguintes. 
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Na visão de Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes, essas “Funções” foram 

consideradas essenciais, ou da essência da própria justiça e, por isso, não podem ser suprimidas. 

São órgãos de Estado com “existência necessária”. Embora não pertencentes à magistratura, 

realizam função essencialmente protegida pelo texto constitucional de proteção da legalidade 

em sentido amplo. Formam um conjunto de instituições que buscam, cada um ao seu modo, a 

proteção da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito.46 

Como adverte Filipo Amorim, não significa que as Funções Essenciais à Justiça sejam 

um quarto Poder, mas permite-se inferir que as referidas funções detêm o mesmo nível de 

importância que os três tradicionais Poderes do Estado. Ademais, não se confunde com ser 

função essencial ao funcionamento do Poder Judiciário, mesmo porque no Estado Democrático 

de Direito, lugar do surgimento da Advocacia Pública, essa restrição de sentido militaria contra 

a própria missão constitucional que lhe foi conferida. Significa dizer que o termo “Justiça”, 

conforme empregado pela Constituição, tem uma acepção mais ampla, dizendo respeito 

diretamente aos fins propostos pelo Estado Democrático de Direito, significando o 

envolvimento de toda a atividade do Estado47. 

Dessa forma, no cenário político após a Constituição de 1988, o equilíbrio e a harmonia 

entre os Poderes, dentro de uma perspectiva do Estado Democrático de Direito, são 

concretizados, em parte, por meio das funções essenciais à Justiça. Por outro lado, a referência 

à “Justiça” não teve um alcance restrito, de prestação jurisdicional, mas sim de imparcialidade, 

isonomia, preservação dos direitos, restrição à ingerência estatal, cidadania e democracia. 

A legalidade e a legitimidade, assim, aliadas ao princípio da licitude, conduzem ao que 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto denominou de “Estado de Justiça”48, aspiração mais 

ambiciosa do que a realização de um Estado Democrático de Direito, que naquela se contém e 

com ela se supera49. Às tradicionais funções legislativa, executiva e judiciária, portanto, 

alinham-se àquelas denominadas pela Constituição de “Essenciais à Justiça”. 

                                                
46 FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. Advocacia Pública e sua função de controle no modelo brasileiro 

contemporâneo. Disponível em: <https://www.diritto.it/advocacia-publica-e-sua-funcao-de-controle-no-modelo-

brasileiro-contemporaneo/>. Acesso em: 17 maio 2019. 
47 AMORIM, Filipo Bruno Silva. A Advocacia-Geral da União e as políticas públicas: um estudo acerca da 
defesa judicial da União, no marco constitucional do Estado democrático de direito. 2012. 253f. Dissertação 

(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro Universitário de Brasília, Brasília-DF, 2012. 
48 “A terceira e decisiva conquista, e a mais demandante, ainda está por ser alcançada, logrando-se a subordinação 

do Estado à moral: o princípio da licitude, ao assegurar o primado da moralidade na vida pública é o 

aperfeiçoamento que falta para, sintetizado com os demais, realizar o Estado de Justiça. [...] Não obstante a 

Constituição categorizar o Estado brasileiro apenas como Estado Democrático de Direito, ou seja, de legitimidade 

e de legalidade, sua dimensão, como almejado Estado de Justiça desponta em mais de um dispositivo em a licitude 

é invocada.” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à justiça e as procuraturas 

constitucionais. Revista de Informação Legislativa, v. 29, n. 116, p. 79-102, out./dez. 1992. p. 80. 
49 Ibidem, p. 80. 
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Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não seria o único responsável pela prestação da 

Justiça, necessitando da intervenção do Ministério Público, da Advocacia Pública, da 

Defensoria Pública e da Advocacia Privada, como garantidores e defensores dos interesses da 

sociedade e do Estado. Diogo Moreira Neto, ao discorrer sobre o papel afeto às funções 

essenciais à justiça, consigna que sem esses órgãos, públicos e privados de advocacia, não pode 

haver justiça, aqui entendida como a qualidade ética que pretende exigir do Estado pluriclasse 

quanto à legalidade, à legitimidade e à licitude. E porque essa justiça só pode vir a ser realizada 

em sua essencialidade se dispuser dessas funções, autônomas, independentes, onipresentes e, 

sobretudo, corajosas, o legislador constitucional as denominou de ‘essenciais à justiça’ (Título 

IV, Capítulo IV, da Constituição)50. 

Ademais, pode-se acrescer, ainda, segundo as lições de Diogo Moreira Neto: 

 

Não haja dúvida de que, ao recolher, na evolução teórica e prática do 

constitucionalismo dos povos cultos, novíssimas expressões institucionais, como o 

são a participação política e as funções essenciais à justiça, o Constituinte de 1988 

deu um passo definitivo e, oxalá, irreversível, para a preparação do Estado brasileiro 

do segundo milênio como um Estado de Justiça, aspiração, como se expôs, mais 

ambiciosa do que a realização de um Estado Democrático de Direito, que naquela se 

contém e com ela se supera. 51 

 

Conforme salienta William Junqueira Ramos, a razão de ser dessas Funções Essenciais 

à Justiça é a busca pela plena realização do justo em sua acepção clássica, e não apenas de 

contribuir para êxito do Judiciário na resolução de conflitos sociais. Seu papel, longe de ser 

coadjuvante, é o de protagonista na luta pela igualdade, pelo respeito às leis e à moralidade e é 

estendido a todos os Poderes do Estado.52 

Como bem observa Eduardo Carlos Bianca Bittar, mais que um aparato burocrático a 

serviço de afazeres administrativos ou formais, cada qual dessas instituições que integram as 

Funções Essenciais à Justiça socorre interesses que constituem verdadeiro múnus público, se 

considerado em sua totalidade. São, em essência, a causa eficiente de todo o processo de 

concretização da justiça53. 

                                                
50 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Constituição e revisão: temas de direito político e constitucional. Rio 

de Janeiro: Forense, 1991. p. 31. 
51 Idem. As funções essenciais à justiça e as procuraturas constitucionais. Revista de Informação Legislativa, v. 

29, n. 116, p. 79-102, out./dez. 1992. p. 81. 
52 RAMOS, William Junqueira. Advocacia-Geral da União e a defesa do interesse público primário: evolução 

e perspectivas. São Paulo: Letras Jurídicas, 2015. p. 29. 
53 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Funções essenciais à justiça: a jurisdição e a cidadania na constituição 

federal de 1988. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/372/r138-

12.pdf?sequence=4>. Acesso em: 17 maio 2019. 
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Com efeito, pode-se inferir que a positivação do Ministério Público ao lado das novas 

instituições Constitucionais, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia stricto sensu 

veio concretizar a intenção de justaposição dessas funções, necessitando-se garantir a elas 

atuação dentro do mesmo patamar hierárquico e repelindo-se qualquer grau de subordinação, 

tendo em vista sua “essencialidade”. 

Diogo de Figueiredo consigna especificamente a atuação de cada uma dessas funções, 

ou seja, à advocacia privada a defesa dos interesses individuais, coletivos e difusos dos entes 

da sociedade civil. A advocacia pública se divide, por sua vez, em três ramos: a advocacia da 

sociedade, que defende os interesses individuais, coletivos e difusos indisponíveis, indicados 

em lei; a advocacia dos necessitados, que defende interesses individuais dos que a lei reconhece 

como pobres e indefesos; e a advocacia do Estado, que defende os interesses atribuídos aos 

entes públicos em que se desdobra internamente o Estado, os interesses públicos. A advocacia 

da sociedade está amplamente tratada nos artigos 127 a 130, conformando o Ministério Público 

como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado; a advocacia dos 

necessitados está tratada, inovadoramente, no art. 134, conformando a Defensoria Pública; e a 

advocacia do Estado está tratada constitucionalmente apenas no que se refere à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal, nos artigos 131 e 132. No que diz respeito à União, atua 

precipuamente a Advocacia-Geral da União54. 

Com efeito, o status constitucional da Advocacia Pública possui importância e 

significado que vai além da defesa do Estado em juízo. Sua inserção do capítulo das funções 

essenciais à Justiça, correlaciona-se ao modelo de Estado Democrático de Direito inaugurado 

com a Carta de 1988. Nesse desenho, o Advogado público é um agente ativo essencial para a 

consecução dos valores inerentes ao Direito e à democracia. 

Em que pese não existir na realidade fática, para que haja prestação jurisdicional célere 

e universal, respeito ao Estado Democrático de Direito, resguardando-se os direitos e garantias 

fundamentais, é necessário que os atores do processo judicial possuam igualdade, tanto de 

prerrogativas quanto de estruturas. A Defensoria Pública, por exemplo, teve assegurada sua 

autonomia funcional e administrativa por meio das Emendas Constitucionais nºs 45/2004 e 

74/2013, sendo a primeira relativa às estaduais e a segunda, à União e ao Distrito Federal. 

Mesma sorte não teve a Advocacia Pública, cuja autonomia funcional e prerrogativas 

aos seus membros ainda está pendente de apreciação pelo Legislativo em trâmite no Congresso 

                                                
54 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo apud KIRSCH, César Vale. A Advocacia-Geral da União e Poder 

Executivo Federal: parceria indispensável para o sucesso das políticas públicas. Revista de Direito da Associação 

dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 16, p. 43-93, 2006. 
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Nacional. Ante a necessidade de simetria entre as funções essenciais à justiça, a PEC nº 87/2007 

pretende corrigir desequilíbrio constitucional, equalizando o tratamento institucional, não 

justificando diferenciações normativas não amparadas pelo critério da razoabilidade.55 

A respeito das principais funções desempenhadas pela Advocacia Pública, o 

Procurador do Estado do Rio Brande do Sul, Tiago Gubert Cury56 sistematiza de forma didática: 

 

Essa dicotomia confere às funções acometidas à Advocacia de Estado uma dupla 

dimensão que precisa ser mais bem compreendida. Tal somente é possível tomando 

em conta (i) que a Constituição incorporou em seu texto normativo diversos princípios 
e valores, que figuram como limites para a atuação estatal, (ii) que o constituinte, 

ainda que estabelecendo tais limites, deixou uma considerável margem de liberdade 

para tomada de decisões políticas, (iii) que o exercício dessa liberdade é orientado 

pelo princípio democrático e por procedimentos constitucionalmente estabelecidos, 

(iv) de modo que os representantes do povo, eleitos para tomada de decisões em nome 

dele, ao exercerem o poder que lhes compete, agem politicamente, mas, 

simultaneamente (e sobretudo), agem juridicamente. 

Daí a necessidade de o Constituinte estabelecer, como função essencial à Justiça, um 

órgão cuja atribuição seja prover orientação jurídica ao Poder Executivo. E é preciso 

ter bem claro: se o agir político é (deve ser) agir jurídico, o exercício do poder político 

constituído somente é legítimo quando (e enquanto) atue dentro dos limites traçados 

pelo poder constituinte. Para sintetizar: o exercício do poder político somente é 
legítimo quando exercido dentro dos limites da juridicidade, de modo que a 

orientação jurídica que deve ser exercida pela Advocacia de Estado somente pode ser 

compreendida como orientação para uma atuação política dentro dos limites da 

juridicidade. Já a representação judicial e extrajudicial do Estado, que não se confunde 

com o papel de prover orientação jurídica ao poder político, apesar de não menos 

importante, deve compatibilizar-se com o que restou exposto. (grifos existentes) 

 

Conforme assentado pela citada Procuradora Maria Jovita, em seu estudo sobre a 

história e evolução da Advocacia-Geral da União57: 

 

A Constituição de 1988, no seu Título IV, dispôs sobre a ORGANIZAÇÃO DOS 

PODERES e, sob esse Título, destinou o Capítulo I ao PODER LEGISLATIVO, o 

Capítulo II ao PODER EXECUTIVO, o Capítulo III ao PODER JUDICIÁRIO e o 

Capítulo IV às FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA, inserindo neste último 

Capítulo o MINISTÉRIO PÚBLICO, na Seção I, e a ADVOCACIA PÚBLICA, na 
qual se inclui a ADVOCACIA-GERAL DE UNIÃO, na Seção II. Teve o Constituinte 

o cuidado de situar a Advocacia-Geral da União fora dos três Poderes da República, 

não para que formasse um ‘quarto poder’, mas para que pudesse atender, com 

independência, aos três Poderes, tendo presente que a representação judicial da União 

− função essencial à Justiça −, confiada à nova Instituição, envolveria os três Poderes 

                                                
55 “Na contramão das tendências hostis aos bons servidores públicos (que não compactuam com o burocratismo 

parasitário), força promover a incisiva valorização do vínculo institucional e da autonomia das Carreiras de Estado, 

condição para obter o exercício legítimo e eficaz da discricionariedade administrativa em consonância com o 

direito fundamental à boa administração pública [...].” FREITAS, Juarez. Direito Fundamental à boa 

administração pública. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 144. 
56 CURY, Tiago Gubert. Entre a judicialização e a juridicização da política: o espaço que cabe à advocacia de 

estado. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.esapergs.org.br/revistadigital/wp-

content/uploads/2016/04/Tiago-Cury.pdf>. Acesso em: 27 set. 2017. 
57 VALENTE. Maria Jovita Wolney. Histórico e evolução da Advocacia-Geral da União. Brasília: AGU, 2013. 

Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/74710>. Acesso em: 4 de out. 2017. 
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da República. Também deixou claro que a Advocacia-Geral da União ficaria 

responsável pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos apenas do 

Poder Executivo. Portanto, o laço mais forte a unir a Advocacia-Geral da União ao 

Poder Executivo decorre desses serviços que lhe presta, com exclusividade. A 

Advocacia-Geral da União nasceu da necessidade de organizar em Instituição única a 

representação judicial e extrajudicial da União e as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídicos do Poder Executivo, propiciando ao Ministério Público o 

pleno exercício de sua função essencial de ‘defesa da ordem jurídica − essencial à 

Justiça −, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais 

indisponíveis’, desvencilhando-o da representação judicial da União, por vezes 
incompatível com os seus outros misteres.” 

 

Por oportuno, saliente-se que as atribuições da Advocacia-Geral da União, embora 

frequentemente associadas ao Poder Executivo Federal, a ele não se limitam, porquanto, 

abrange todos os Poderes Federados (Executivo, Legislativo, Judiciário), incluindo o Ministério 

Público. Daí significando sua relevância como função essencial à Justiça, corroborada, pela 

previsão constitucional do papel de curadoria da legalidade em todos os processos objetivos de 

controle de constitucionalidade, na forma do art. 103, §3º, da Constituição da República58, 

motivo pelo qual suas incumbências chegam a extrapolar até mesmo a instância política federal, 

mormente pelo seu dever institucional de defender a constitucionalidade de lei ou ato normativo 

estadual quando em contraponto com a Constituição Federal59. 

Ana Carolina Migueis Pereira expõe que a advocacia pública exerce um papel da maior 

importância no controle preventivo da administração pública, na medida em que é a única 

função essencial à justiça que possui condições institucionais de atuar previamente à efetivação 

de atos administrativos. Isso porque, em sua atuação consultiva, o procurador emite sua opinião 

acerca da juridicidade de pretensas contratações públicas antes da celebração do contrato ou do 

convênio, na forma do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/9360. 

Caso o advogado público identifique algum vício no negócio jurídico pretendido, 

manifestar-se-á pela inviabilidade jurídica da contratação e, tendo em vista o entendimento 

                                                
58 “Art. 103. [...] §3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal 

ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado” 

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) 
59 “FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - A função processual do Advogado-

Geral da União, nos processos de controle de constitucionalidade por via de ação, é eminentemente defensiva. 

Ocupa, dentro da estrutura formal desse processo objetivo, a posição de órgão agente, posto que lhe não compete 
opinar e nem exercer a função fiscalizadora já atribuída ao Procurador-Geral da República. Atuando como 

verdadeiro curador (defensor legis) das normas infraconstitucionais, inclusive daquelas de origem estadual, e 

velando pela preservação de sua presunção de constitucionalidade e de sua integridade e validez jurídicas no 

âmbito do sistema de direito, positivo, não cabe ao Advogado-Geral da União, em sede de controle normativo 

abstrato, ostentar posição processual contrária ao ato estatal impugnado, sob pena de frontal descumprimento do 

‘munus’ indisponível que lhe foi imposto pela própria Constituição da República. Precedentes.” ADI 1254 AgR, 

Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/1996, DJ 19-09-1997. 
60 PEREIRA. Ana Carolina Migueis. PEC da probidade - importância da PEC 82 no controle da 

administração pública. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-nov-21/anna-pereira-importancia-pec-

82-controleadministracao>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
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consolidado na jurisprudência do STF de que o parecer jurídico nesses casos é vinculante, a 

contratação não poderá ser levada a cabo. Com isso, observa-se que o advogado público — e 

apenas ele — tem a capacidade institucional de evitar tanto a ocorrência de danos ao erário 

quanto à violação a princípios constitucionais, como a moralidade e a impessoalidade61. 

No que atine à atuação judicial e extrajudicial, verifica-se que o papel da AGU 

transcende a moldura do Poder Executivo, que é ela responsável pela representação da União 

como um todo, não importando a origem orgânica62 do ato ou interesse cuja tutela é instada a 

empreender. 

Nesse ponto, imperioso ressaltar que a evolução jurisprudencial e a interpretação do 

papel da AGU como garantidora do interesse público mitigaram esse conceito. Atualmente, o 

Advogado-Geral da União poderá deixar de defender a constitucionalidade do ato quando 

houver manifestação anterior, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, conforme 

precedente na ADI nº 1.616/PE, Rel. Maurício Corrêa, j. 24/05/200163. 

Sempre evoluindo no papel destinado à AGU, o Advogado-Geral da União 

manifestou-se pela inconstitucionalidade da norma, tendo em vista a usurpação de competência 

para legislar da União. O fato se deu na manifestação da ADI nº 4.249/SP, que versa sobre a 

inconstitucionalidade da Lei nº 13.521/09 do Estado de São Paulo, que proibiu o consumo de 

cigarro em áreas coletivas, usurpando a competência da União para editar normas gerais 

advindas da competência concorrente para legislar sobre saúde, art. 24, XIII e §§2º e 4º, da 

CF/8864. 

                                                
61 PEREIRA. Ana Carolina Migueis. PEC da probidade - importância da PEC 82 no controle da 

administração pública. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-nov-21/anna-pereira-importancia-pec-
82-controleadministracao>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
62 Remete-se à expressão “separação orgânica das funções estatais”, o que coloquialmente se denomina “separação 

de poderes”. Outros utilizam termos como “distribuição de funções organicamente adequada”, enfatizando a 

tripartição de poderes mais sob o aspecto da especialização das funções estatais. Tal termo foi proposto por 

ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do Estado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 152 ss. 
63 DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522, DE 11.10.96. ALTERAÇÃO DO 

ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.112/90. SUSBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS EM 

CARGOS DE DIREÇÃO E CHEFIA OU DE NATUREZA ESPECIAL. REEDIÇÕES DE MEDIDA 

PROVISÓRIA FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL 

PARA DISPOR SOBRE OS EFEITOS JURÍDICOS DAÍ DECORRENTES. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 62, CAPUT E PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. DEFESA DO ATO 

IMPUGNADO DE QUE EXISTEM PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE. [...]. 4. O munus a que se 

refere o imperativo constitucional (CF, artigo 103, §3º) deve ser entendido com temperamentos. O 

Advogado- Geral da União não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou 

entendimento pela sua inconstitucionalidade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucional a 

Resolução Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, tomada na Sessão Administrativa de 

30 de abril de 1997.” ADI 1616, Relator(a):  Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2001, DJ 

24-08-2001 (grifos acrescidos). 
64 BRASIL. Advocacia-Geral da União. AGU apresenta manifestação sobre a Lei Anti-Fumo de São Paulo. 

Disponível em: 
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A questão sobre a possibilidade de o Advogado-Geral da União manifestar-se pela 

inconstitucionalidade da norma foi reanalisada e admitida pela Corte Constitucional, conforme 

questão de ordem no julgamento da ADI nº 3.916/DF65. 

Como adiante será abordada, a atuação da Advocacia-Geral da União na fase do 

planejamento, da formação e da execução da política pública propiciará planejamento 

estratégico do Estado, bem como a redução de demandas. Isso porque a atuação da AGU deve 

transcender a defesa míope da União, ajudando a atender as atribuições que o Estado moderno 

requer, precipuamente a viabilização das políticas públicas em favor da sociedade, o que, em 

última análise, importa em resguardar o interesse público, consubstanciado pela defesa do bem 

comum. 

Queda-se, portanto, necessário dotar o Estado de condições mínimas para efetivar as 

atribuições constitucionalmente descritas, cabendo à AGU exercer papel estratégico na defesa 

do patrimônio público, dos interesses dos cidadãos e da Justiça. 

Para a concretização dessas atribuições, torna-se necessária a garantia de uma 

Advocacia Pública independente. Isso não quer dizer que a escolha da política a ser executada 

deixará de ser feita pelo representante do povo, legitimamente eleito, o qual tem o direito de 

indicar sua equipe de governo. Todavia, a atuação de um profissional técnico, imparcial e 

altamente qualificado, não sujeito às pressões políticas, trará ganho de qualidade para o 

desenvolvimento e a execução da política pública escolhida. 

Essa interpretação decorre de um processo de reflexão sobre o papel constitucional 

atribuído à AGU e tem contribuído para o amadurecimento das atribuições institucionais de um 

órgão recente na história do nosso país. 

Hoje, visualiza-se com mais clareza o papel Constitucional destinado à Advocacia-

Geral da União, de defesa do Estado sem descurar da defesa do cidadão e da sociedade. A 

defesa do patrimônio público, interesse público secundário, não pode se contrapor 

arbitrariamente aos legítimos interesses da sociedade, interesse público primário, cabendo aos 

membros da instituição buscar a resolução do conflito dentro do que determinam a Constituição 

e as leis. 

                                                
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/templateimagemtexto.aspx?idconteudo=90130&id_site=3>. Acesso em: 15 

out. 2017. 
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Em análise de ADI sobre carreira da Polícia Civil, Supremo entende 

não ser obrigatória defesa de lei pela AGU. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=114527&caixabusca=n>. Acesso em: 15 out. 

2017: “A Advocacia Geral da União pode deixar de defender a constitucionalidade de norma questionada perante 

o Supremo Tribunal Federal (STF). Essa foi a conclusão do Plenário do STF durante análise de uma questão de 

ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3916.” 
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Esse controle decorre do dever mediato de defesa da Justiça, insculpido quando o 

Legislador Constituinte inseriu a AGU em um capítulo à parte do Poder Executivo, Função 

Essencial à Justiça, havendo uma imbricação de justaposição, ou melhor, necessidade de defesa 

do Estado desde que a ação não transborde os preceitos constitucionais e legais. 

O controle de legalidade do ato administrativo poderá ser feito preventivamente ou 

posteriormente. Esse controle decorre da necessidade de observância ao Estado Democrático 

de Direito e caberá à Advocacia-Geral da União, por meio da consultoria e assessoramento 

jurídicos, resguardar a constitucionalidade e a legalidade dos atos administrativos. Essa função 

advém do alcance que o Legislador Constituinte atribuiu à Advocacia Pública de Função 

Essencial à Justiça, preservando a democracia. 

Conforme ressalta Paulo Lopo Saraiva, a consultoria reside no fato de o advogado 

oferecer pareceres técnicos, meramente opinativos, para fins de orientação jurídico-processual. 

Já o assessoramento pode consolidar-se por meio de permanente estágio orientador para pessoas 

físicas e entidades públicas e privadas. Salienta, ainda, que ante a complexidade do mundo 

contemporâneo, alastra-se cada vez mais o campo da consultoria, assessoria e direção jurídicas, 

tendo em conta a tecnicidade das decisões e a celeridade dos fenômenos sociais.66 

A respeito da temática, José Afonso da Silva demonstra a extensa e importante tarefa 

da Advocacia Pública no Estado Democrático de Direito, especialmente sua responsabilidade 

pela plena defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, e então tem-se que seus 

membros saíram da mera condição de servidores públicos burocráticos, preocupados apenas 

com o exercício formal da atividade administrativa de defesa dos interesses patrimoniais da 

Fazenda Pública para se tornarem peças relevantes da plena configuração desse tipo de 

Estado67. 

Assim, o papel constitucional da Advocacia Pública Federal restará bem 

desempenhado quando empreender todos os esforços para a proteção dos interesses do ente 

representado, possibilitando ao administrador executar o que fora planejado que, em última 

análise, são escolhas democráticas constitucionais. Da mesma forma, na incumbência de 

representar a União, a instituição deverá promover a defesa dos interesses da cidadania em 

última análise, quer no âmbito do contencioso ou consultivo, preservando íntegros os princípios 

da legalidade e da legitimidade. 

                                                
66 SARAIVA, Paulo Lopo. O advogado não pede, advoga: manifesto de independência da advocacia brasileira. 

2 ed. São Paulo: Ícone, 2006. p. 24-25. 
67 SILVA, José Afonso da. A advocacia pública e o estado democrático de direito. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, FGV, v. 230, p. 281-289, out./dez. 2002. p. 289. 
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2.4 ADVOCACIA DE GOVERNO VERSUS ADVOCACIA DE ESTADO 

 

Consoante acima exposto, a Constituição de 1988 se apresentou como marco 

normativo responsável não somente por reestruturar e definir atribuições ao Ministério Público, 

como instituição controle, mas também por tratar de forma igualmente relevante a Advocacia 

Pública (art. 131 e seguintes). Daí considerar-se a Advocacia Pública função essencial à Justiça 

e instituição apta a contribuir à consolidação do Estado que se espera por decorrência do 

paradigma assimilado pela Constituição Federal de 1988. 

Conforme anteriormente consignado, Diogo de Figueiredo Moreira Neto leciona que 

o termo “Funções Essenciais à Justiça” é fruto da evolução teórica e prática do 

constitucionalismo colhido pelo constituinte de 1988 e representaria passo definitivo à 

preparação do Estado Brasileiro ao “Estado de Justiça”, como termo mais abrangente ao de 

Direito e que legitima outros entes, além do Poder Judiciário, à concretização daquela68. 

O referido autor diz, ainda, que a Advocacia Pública, assim como uma das procuraturas 

constitucionais, exerce função de controle institucional de provedoria, seja no consultivo, seja 

na representação judicial, sendo pública não só quanto à finalidade, mas também quanto aos 

agentes, pois exercidas por agentes públicos, órgãos do Estado embora não incluídos em 

nenhum dos Poderes. Nesse controle público, concretizariam sua função essencial à justiça. 

Esclarece também que realmente a Constituição de 1988 fixou três procuraturas 

constitucionais independentes (Ministério Público, Advocacia de Estado e Defensoria Pública) 

para que exercitassem, cada uma delas, em seus respectivos âmbitos funcionais e federativos, 

os poderes tipicamente estatais de fiscalização, zeladoria, promoção, defesa e controle. Tal 

arranjo indicaria ocorrência de órgãos constitucionalmente independentes como marca de 

pluralização de centros de poder e de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de 

juridicidade recíproco no exercício das funções públicas69. 

Nesse contexto, a Advocacia de Estado não pode ser confundida, em termos 

conceituais, com Advocacia de Governo, apesar de, como também o próprio Estado em relação 

ao Governo, apresentarem traços que se mesclam. Seriam faces da mesma moeda. É que a 

verificação de legalidade na atuação estatal é atribuição constitucional, cerne das funções da 

Advocacia Pública, o que, em princípio, não afastaria a possibilidade de defesa de opções por 

                                                
68 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à justiça e as procuraturas constitucionais. 

Revista de Informação Legislativa, v. 29, n. 116, p. 79-102, out./dez. 1992. p. 81. 
69 Ibidem, mesma página.. 
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políticas públicas pelo Governo, conforme seu viés ideológico que, uma vez dentro dos 

contornos de legalidade e juridicidade, quando da representação judicial, devem ser 

encampados pela instituição que, como informado, representa o Poder Executivo em juízo. 

Importante sublinhar, nessa passagem, que a representação judicial engloba os atos 

praticados pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, na administração direta e indireta 

(autarquias e fundações públicas, agências reguladoras ou executivas). As funções de 

consultoria e assessoramento, por sua vez, são restritas ao Poder Executivo, de modo que se 

pode afirmar que a advocacia pública “é inerente ao próprio Estado federativo, pois auxilia 

direta e obrigatoriamente o Poder Executivo na administração”70. 

Com efeito, os advogados públicos defendem o Estado, não o seu representante 

político, promovendo, assim, advocacia de Estado, não de Governo. Nesse sentido, Diogo 

Moreira Neto reafirma que os Estados não se confundem com seus Governos e, muito menos, 

com seus governantes e, por consequência, os Advogados do Estado não podem ser tidos como 

advogados de governos ou, com maior razão, como advogados de governantes. A Advocacia 

de Estado, tanto quanto quaisquer dos demais ramos constitucionais das Funções Essenciais à 

Justiça, serve à sociedade, pois zela, no desempenho de seus respectivos cometimentos 

fundamentais, a representação judicial e a consultoria, por suas mais importantes instituições - 

Estado e o Direito – em todas e em cada uma das múltiplas relações da Administração71. 

Diogo Moreira Neto, sobre essas novas funções estatais, que passam pelo controle de 

juridicidade, preleciona, ainda, o seguinte: 

 

Assim, no novo modelo, o controle sobre o Estado administrador se desdobra: o 

antigo, exercido pelos tradicionais controles internos a cargo das funções legislativas 

e executivas, ambas política e partidariamente orientadas e cometidas a órgãos 

próprios do Estado, e o novo, secundo, exercido por controles externos a cargo de 

funções de fiscalização, promoção e defesa de interesses constitucionalmente 

assegurados, tanto cometidas e exercidas formalmente, por órgãos independentes da 

sociedade, política e partidariamente neutrais, instituídos no próprio aparelho de 

Estado, como, informalmente, pela cidadania, fora do aparelho de Estado72. 

 

Assim, para o autor, a multiplicação (em número) e a especialização (em conteúdo) 

desses novos controles politicamente neutros e disseminados pelo corpo social, influenciaria 

                                                
70 GONÇALVES, Alexsander Aparecido. A advocacia pública e suas funções institucionais. Fórum 

Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 10, n. 108, fev. 2010. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=65463>. Acesso em: 13 maio 2019. 
71 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Evolução dos controles de juridicidade no Estado Democrático de 

Direito: A busca do equilíbrio entre o político e o jurídico: revisitando a missão da Advocacia de Estado. Debates 

em Direito Público, Belo Horizonte, ano 12, n. 12, p. 9-17. jan./dez. 2013. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=97521>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
72 Ibidem. 



49 

 

diretamente na manutenção da legalidade estrita da ação estatal e, principalmente, em novo 

papel, na busca da legitimidade e licitude, atuando como sistemas formais e informais de 

proteção da juridicidade. 

Luís Henrique Martins dos Anjos ressalta que o espaço institucional da Advocacia de 

Estado ganha importância dentro da dimensão ética que deve orientar a ação do Poder Público. 

Assevera que para o seu bom desempenho, ganhou a Advocacia de Estado o status de instituição 

autônoma, equidistante aos Poderes da República, significando dizer que possui discernimento 

próprio, independência intelectual, estabilidade funcional e sustentabilidade administrativo-

financeira, as quais constituem garantias de tal intento, sem afastar o dever de assegurar o 

contraditório e a ampla defesa do Poder Público, bem como o dever de sustentar, nos marcos 

do Estado Democrático de Direito, as políticas públicas legitimamente aprovadas. Acentua, 

ainda, que a Advocacia de Estado cada vez mais consolida um conceito enquanto instituição: a 

defesa substantiva do interesse público. Compreendo interesse público como a ética, a 

cidadania, os direitos humanos, a democracia e os demais valores previstos 

constitucionalmente73. 

Nesse horizonte, a respeito do tema, vale trazer a lume as considerações de Gustavo 

Binenbojm: 

 

E parece-me que a Advocacia Pública é a função de Estado por excelência 

encarregada de realizar a vontade majoritária democraticamente estabelecida, 
adequando-a aos marcos do ordenamento jurídico. Então, parece que essa relação de 

imbricação lógica da Advocacia Pública com o Estado Democrático de Direito pode 

ser explicada teoricamente por uma vinculação das suas funções institucionais aos 

dois valores fundamentais de qualquer democracia constitucional. O primeiro deles, 

legitimidade democrática e governabilidade. O segundo deles, controle de legalidade 

ampla, que eu prefiro chamar de controle de juridicidade74. 

 

Bem assim, a AGU, composta por mais de oito mil advogados públicos, embora tenha 

função advocatícia, é também órgão de Estado e, nessa condição, está sujeita à consecução dos 

mesmos objetivos que justificam a existência desse e há igualmente de se guiar pelos princípios 

elementares do ordenamento jurídico que lhe dá forma. Cabe, portanto, à Advocacia-Geral da 

União, mais especificamente, a defesa do Estado, e não do governo.  

                                                
73 ANJOS, Luis Henrique Martins dos. Advocacia de Estado como responsável pelo combate à corrupção. Debates 

em Direito Público, Belo Horizonte, ano 8, n. 108, out. 2009. Disponível em: 

<http://bidforum.com.br/bidBiblioteca_periodico_telacheia_pesquisa.aspx?i=72410&p=30>. Acesso em: 13 maio 

2019. 
74 BINENBOJM, Gustavo. A advocacia pública e o Estado Democrático de Direito. Revista da Procuradoria-

Geral do Município de Juiz de Fora – RPGMJF, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 219-227. jan./dez. 2011. 
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Oportuna é a explicação de Rommel Macedo ao consignar que à luz do papel de 

controle de legalidade e legitimidade desempenhado pela Advocacia-Geral da União, 

garantidor de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, trata-se, em ambos os casos, de 

uma Advocacia de Estado, na medida em que se age na defesa de princípios constitucionais que 

não se alteram pela simples mudança de governo, nem se submetem aos momentâneos 

interesses partidários75. 

De forma explicativa, Rodrigo Gerent Mattos afirma que a Advocacia Pública Federal, 

como Advocacia de Estado, possui um compromisso republicano com a defesa das políticas 

públicas de toda a União. O compromisso não é com o Poder Executivo, nem com o governante, 

mas com o Estado brasileiro, na satisfação dos fins públicos, no zelo pelo respeito aos princípios 

da administração pública, para a concretização no âmbito da administração dos direitos e 

garantias fundamentais assegurados aos cidadãos, bem como pela observância dos princípios 

fundamentais expressamente insculpidos na Constituição Federal de 1988. Conclui aduzindo 

que a Advocacia Pública deve realizar Advocacia de Estado, para atender aos interesses 

permanentes e primários da sociedade e não Advocacia de Governo, cujos interesses nem 

sempre coincidem com aqueles76. 

No mesmo sentido, Marcelino Rodrigues, Presidente da Associação Nacional dos 

Advogados Públicos Federais (Anafe), enfatiza que ao exercer a advocacia de Estado, a 

Advocacia-Geral da União contribui para a afirmação do Estado Democrático de Direito e 

consolida os valores e princípios fundamentais de uma democracia. Acrescenta que a 

inexistência dessa atuação resultaria em insegurança jurídica, desrespeito à Constituição 

Federal e às leis. Acrescenta que num momento de constantes crises e instabilidades, o Brasil 

só avançará com o fortalecimento das instituições públicas de Estado e a Advocacia Pública 

Federal é peça fundamental na garantia dos direitos fundamentais do cidadão e na defesa do 

Estado brasileiro. A sociedade, portanto, deve reconhecer a importância da preservação da 

advocacia de Estado, independente e republicana77. 

Nesse contexto, considerando a Advocacia Pública como instituição republicana de 

um Estado Democrático de Direito que atua na defesa do interesse público que abarca e 

                                                
75 MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. São Paulo: LTr, 2008. p. 131. 
76 MATTOS, Rodrigo Gerent. Independência funcional do advogado público federal na constituição da 

República Federativa do Brasil em uma advocacia de estado atenta aos direitos dos cidadãos. 2016. 271f. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Natal, 2016. 
77 RODRIGUES, Marcelino. AGU: advocacia de estado ou de governo? Correio Brasiliense, Opinião, Brasília, 

31 maio 2019. Disponível em: <http://www.cbdigital.com.br/correiobraziliense/31/05/2019/p1>. Acesso em: 31 

maio 2019. p. 15. 
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compreende a ética, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e os demais valores 

constitucionalmente consagrados, é possível perceber o fundamental papel exercido pela 

Advocacia Pública defendendo interesse público e viabilizando a concretização das políticas 

públicas legitimamente aprovadas dentro do processo democrático. 
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3 A FORMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

Tendo sido analisados, no primeiro capítulo, aspectos históricos e legislativos da 

Advocacia Pública Federal como função essencial à justiça, na perspectiva do Estado 

Democrático de Direito, serão examinados, neste segundo capítulo, aspectos ligados à formação 

das políticas públicas. 

O processo de definição, elaboração e implementação das políticas públicas, também 

conhecido como “ciclo de políticas públicas”, contemplativo de diversas atividades e 

sequências, dentre as quais: a) identificação dos problemas e demandas a serem atacados para 

a definição das prioridades a serem decididas junto aos diversos atores e formuladores políticas 

públicas; b) formulação de propostas concretas entre diferentes opções de programas a serem 

adotados; c) implementação propriamente dita da política, com a criação da estrutura necessária 

e observância da burocracia existente, gasto de recursos e aprovação de leis; d) avaliação dos 

resultados da política por meio da verificação dos resultados e impacto da política, para que se 

possa aferir se ela realmente funciona ou não; e) fiscalização e controle da execução da política 

por meio da atuação da sociedade civil, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público etc.78 

No presente capítulo, inicialmente serão analisados os conceitos jurídico e político de 

políticas públicas. Após, será analisada a importância da participação dos diversos atores nas 

fases de formação da agenda, formulação e execução de políticas públicas, bem como 

demonstrar como as atividades de consultoria, assessoramento e representação judicial e 

extrajudicial por parte da Advocacia-Geral da União auxilia o gestor e demais integrantes do 

Estado na formulação e implementação dessas políticas, tanto na seara administrativa quanto 

na judicial. 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS JURÍDICO E POLÍTICO 

 

Antes de analisar a legitimidade e limites do controle judicial no âmbito das políticas 

públicas, importe expor breves considerações sobre os conceitos político e jurídico de política 

pública. 

                                                
78 Nesse sentido, afirma Patrícia Helena Massa Arzabe: “Desde logo, é preciso ter claro que a política pública dá-

se por ciclos, não sendo possível discernir de forma definitiva suas fases, por se verificar um processo de 

retroalimentação, onde a avaliação não é feita ao final, mas no curso da execução. Isto introduz novos elementos 

no quadro inicialmente proposto, modificando-o, de forma a adequá-lo à realização do objetivo” (ARZABE, 

Patrícia Helena Massa. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas 

Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 70). 
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Sobre a relação de intimidade e interdependência entre os sistemas político e jurídico, 

Morton Medeiros expõe que essa vinculação se opera a partir da legitimação ou justificação 

que o Direito confere à Política, e da efetividade que esta atribui àquele, de modo que o próprio 

Estado e a sociedade obtêm do sistema jurídico a estabilidade e o equilíbrio necessários para 

engendrar os elementos do sistema político. Ressalta que essa relação, em princípio, não ameaça 

a autonomia dos mencionados sistemas, porquanto exprime uma abertura cognitiva, e não 

operativa, abertura que é visivelmente conduzida por intermédio da Constituição Federal79. 

Necessário, ainda, explicitar a distinção entre os termos em inglês politics e policy. 

Enquanto o primeiro se refere à atividade política em sentido amplo, o segundo expressa os 

programas governamentais. Para Paula Arcoverde Cavalcante, enquanto politics designaria um 

conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se 

destinam à resolução dos conflitos quanto aos bens públicos. Já a expressão “políticas públicas” 

(policy public, policies) são “outputs, da atividade política (politics) e compreendem o conjunto 

de decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores”80. Para a autora, política pública 

é um curso de ação ou inação, escolhido por autoridades públicas para focalizar um problema, 

que é expressado no corpo das leis, regulamentos, decisões e ações de governo, ela estaria 

relacionada com as intenções que motivam as ações e decisões de um governo, com a 

implementação de programas para alcançar metas, com a luta de interesses entre governo e 

sociedade e com atividades desenvolvidas por agentes públicos ou privados que têm influência 

na vida dos cidadãos. Em que pese ser verdadeira a afirmação de que todo direito é permeado 

pela política, o presente estudo adotará como objeto de análise a expressão relacionada às 

políticas públicas. 

No campo da Ciência Política, como afirma Celina Souza81, não existe uma única, nem 

melhor definição sobre o que seja política pública. Vários são os conceitos, a depender do 

referencial que se adota. Para Leonardo Secchi82, uma política pública é uma diretriz elaborada 

para enfrentar um problema público. Consigna que o estudo de políticas públicas não prescinde 

do estudo de um problema que seja entendido como coletivamente relevante. 

                                                
79 MEDEIROS, Morton Luiz Faria de. A missão política do Supremo Tribunal Federal: análise de sua 
importância como corte constitucional para o controle do poder no Brasil. 2006. 124 f. Dissertação (Mestrado) - 

Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2006. 
80 CAVALCANTI, Paula Arcoverde. Sistematizando e comparando os enfoques de avaliação e de análise de 

políticas públicas: uma contribuição para a área educacional. 2007. 289f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas-SP, 2007. 
81 SOUZA, Celina. Políticas públicas: questões temáticas e de pesquisa. Caderno CRH, Salvador, v. 16, n. 39, p. 

11-24, 2003. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/issue/view/1393/showToc>. Acesso em: 20 

abr. 2018. p. 12.  
82 SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. p. 2. 
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No entendimento de Enrique Saraiva83, políticas públicas são os fluxos de decisões 

políticas que visam à manutenção do equilíbrio social, assim como estratégias que apontam 

para diversos fins desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. 

Por sua vez, Eros Grau tem uma definição mais abrangente. Para o doutrinador, a 

expressão “políticas públicas” designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas 

de intervenção do poder público na vida social84. 

Para fins de legitimidade e possibilidade de posterior cobrança, não resta dúvida sobre 

a necessidade da participação, juntamente com os atores estatais, da sociedade e demais atores 

não estatais (organizações privadas, não governamentais, dentre outros), nas fases de 

elaboração, formulação e direcionamento das políticas públicas de Estado. 

Desse modo, a política pública somente pode ser entendida como pública se 

contemplar os interesses de uma coletividade, já que o alcance de uma política pública é, por 

definição e necessariamente, supraindividual, envolvendo uma coletividade determinada, com 

demandas e expectativas comuns. Nesse sentido, explica a professora Maria Paula Dallari que 

uma política é pública quando contempla os interesses públicos, isto é, da coletividade – não 

como fórmula justificadora do cuidado indiferenciado de interesses que merecem proteção – 

mas como realização desejada pela sociedade. Consigna que uma política pública também deve 

ser expressão de um processo público, no sentido de abertura à participação de todos os 

interessados, direitos e indiretos, para a manifestação clara e transparente das posições em 

jogo85. 

Fabiano Mendonça propõe um conceito de política pública a partir da perspectiva 

estatal da norma como forma de transmissão de mensagens estatais para o espaço social mais 

amplo da sociedade. Consigna que política pública será o conjunto de normas direcionadas para 

a consecução de determinado fim de maneira mediata ou a longo prazo, com benefícios não 

diretamente fruíveis em sua totalidade pelo cidadão. Já do ponto de vista estatal, é o programa 

de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente 

regulados, visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados conforme a ordem 

jurídica86. 

                                                
83 SARAVIA, Enrique. Introdução à análise de políticas públicas. In: SARAVIA, Enrique, FERRAREZI, Elisabete 

(Orgs.). Coletânea de Políticas públicas. Brasília: ENAP, 2006. v. 1. p. 28-29. 
84 GRAU, Eros Robert. O direito posto e o direto pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 25. 
85 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 269. 
86 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Introdução aos direitos plurifuncionais: os direitos, suas funções e 

a relação com o desenvolvimento, a eficiência e as políticas públicas. Natal: Fabiano André de Souza Mendonça, 

2016. p. 67. 
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Conforme adverte Alexandra Fuchs de Araújo, a dificuldade conceitual no que 

concerne a políticas públicas advém não apenas da novidade do tema para o Direito, mas 

também de sua natureza interdisciplinar. Contudo, a dimensão política da política pública muito 

contribui para a dificuldade de conceituação na área jurídica, como se a presença do elemento 

político fosse um obstáculo para se alcançar uma “neutralidade” suficiente para legitimar o 

ingresso do termo no mundo jurídico87. 

Juarez Freitas explica que políticas públicas são autênticos programas de Estado, não 

se caracterizando como meros programas episódicos de governo, apresentando a seguinte 

“tríade de elementos centrais” caracterizadores: (a) são programas de Estado Constitucional 

(mais do que de governo), (b) são enunciadas e implementadas por vários atores políticos, 

notadamente pela Administração Pública e (c) são prioridades constitucionais cogentes, 

geradoras de benefícios excedentes aos custos diretos e indiretos88. 

Na busca de um conceito de política pública à realidade jurídica, ou seja, identificar 

como as políticas públicas dialogam com o Direito, Maria Paula Dallari salienta que como 

campo de estudo jurídico é um movimento que faz parte de uma abertura do direito para a 

interdisciplinaridade89. Trata-se de um movimento lento, porém necessário, uma vez que a 

relação entre direito e política, ao longo da história, vem sendo negligenciada pelas próprias 

ciências que poderiam se dedicar à sua análise. De um lado, observa-se um isolamento do 

direito em relação a outras ciências (política e economia, por exemplo); de outro, essas ciências 

se recusam a examinar o direito por considerá-lo alheio à realidade, ante a importância 

exacerbada à norma. 

Não resta dúvida de que o direito tem um papel na conformação das instituições que 

idealizam, desenham, impulsionam e realizam as políticas públicas. A importância de se 

teorizar juridicamente o entendimento das políticas públicas reside no fato de que é sobre o 

direito que se assenta o quadro institucional no qual atua uma política. Ao direito cabe conferir 

expressão formal e vinculativa a esse propósito, transformando-o em leis, normas de execução, 

                                                
87 ARAÚJO, Alexandra Fuchs de. Controle judicial de políticas públicas: critérios e parâmetros possíveis. In: 

PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani (orgs.). Controle da administração. Belo Horizonte: Fórum, 

2017. p. 90. 
88 FREITAS, Juarez. O controle das políticas públicas e as prioridades constitucionais vinculantes. Revista da 

Academia Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, v. 5, n. 8, p. 8-26. jan./jun. 2013. Disponível em: 

<http://www.abdconst.com.br/revista9/controleJuarez.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2019. p. 12. 
89 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 1. 



56 

 

dispositivos fiscais, enfim, conformando o conjunto institucional por meio do qual opera a 

política e se realiza seu plano de ação90. 

Ao se pensar em política pública, busca-se a coordenação, seja na atuação dos Poderes 

Públicos, Executivo, Legislativo e Judiciário, seja entre os níveis federativos, seja no interior 

do Governo, entre as várias pastas, e seja, ainda, considerando a interação entre organismos da 

sociedade civil e o Estado. Por essa razão tem crescido a importância, na gestão pública, de 

instrumentos consensuais como os convênios e consórcios. Trata-se de figuras jurídicas cuja 

implementação é bastante ajustada à abordagem jurídica das políticas públicas91. 

Nesse contexto, Maria Paula Bucci afirma que a necessidade de compreensão das 

políticas públicas como categoria jurídica se apresenta à medida que se buscam formas de 

concretização dos direitos humanos, em particular os direitos sociais92. A autora parte do 

pressuposto de que as políticas públicas não são categoria definida e instituída pelo direito, mas 

arranjos complexos, típicos da atividade político-administrativa, que a ciência do direito deve 

estar apta a descrever, compreender e analisar, de modo a integrar à atividade política os valores 

e métodos próprios do universo jurídico. 

Para tanto, apresenta o seguinte conceito jurídico-político93: 

 

Política pública é programa de ação governamental que resulta de um conjunto de 

processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, 

processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo 

administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado 

e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar à 

realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de 

meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o 

atingimento dos resultados. Como tipo ideal, a política pública deve visar à realização 

de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios 

necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento 
dos resultados.94 

 

                                                
90 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 37. 
91 Ibidem, p. 44. 
92 Ibidem, p. 3. 
93 Maria Paula Dallari Bucci, faz uma ressalva, no sentido de que embora se esteja raciocinando há algum tempo 

sobre a hipótese de um conceito de políticas públicas em direito, é plausível considerar que não haja um conceito 

jurídico de políticas públicas. Há apenas um conceito de que servem os juristas ( e os não juristas) como guia para 

o entendimento das políticas públicas e o trabalho nesse campo. Não há propriamente um conceito jurídico, uma 

vez que as categorias que estruturam o conceito são próprias ou da política ou da administração pública. As tarefas 

da metodologia jurídica são descrever, compreender e analisar as políticas públicas, de modo a conceber as formas 

e processos jurídicos correspondentes. 
94 BUCCI, op. cit., 2006, p. 39. 
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De acordo com essa formulação, a política pública está voltada à realização de direitos 

por meio de arranjos institucionais que se expressam em programas de ação governamental 

complexos. Trata-se de uma série de estratégias para fomentar o uso racional dos meios e 

recursos postos à disposição dos Poderes Públicos para desempenhar as tarefas próprias do 

Estado. 

Filipo Amorim define políticas públicas como sendo intenções político-

governamentais traduzidas normativamente (constitucional ou legalmente) e, portanto, 

introduzidas no espaço jurídico de um determinado Estado, que visam coordenar os meios à 

sua disposição (recursos públicos), aliados aos das atividades privadas, na consecução de 

objetivos socialmente relevantes95. 

Felipe de Melo Fonte adota uma definição resumida de política pública, porém 

bastante pertinente à realidade jurídica. Para o autor, políticas públicas compreendem o 

conjunto de atos e fatos jurídicos que têm por finalidade a concretização de objetivos estatais 

pela Administração Pública96. 

Apesar das incertezas quanto ao conceito, é possível afirmar que são elementos 

fundamentais de uma política pública: a) sua inclusão no orçamento público; b) o planejamento 

público, na medida em que permite transparência e racionalização no âmbito da atividade 

administrativa, reduzindo o espaço das escolhas aleatórias da administração; c) 

discricionariedade administrativa diante dos problemas concretos, produzindo ações e atos 

jurídicos. 

A noção de política pública é útil, para o direito, na medida em que permite 

compreender, analisar e tratar fenômenos que a teoria jurídica tradicional não logra fazer, 

organizando a compreensão, com base no diálogo interdisciplinar, de fenômenos econômicos, 

políticos, sociais e da gestão pública que influenciam na formação de decisões conformadas 

pelo direito e geram efeitos jurídicos. Resultando de processos juridicamente regulados 

(eleitoral, administrativo, legislativo, orçamentário e, em certa medida, judicial), as políticas 

públicas são conformadas pelo Direito, embora não redutíveis a ele97. 

                                                
95 AMORIM, Filipo Bruno Silva. A Advocacia-Geral da União e as políticas públicas: um estudo acerca da 

defesa judicial da União, no marco constitucional do Estado democrático de direito. 2012. 253f. Dissertação 

(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro Universitário de Brasília, Brasília-DF, 2012. 
96 FONTE, Felipe de Melo. Políticas públicas e direitos fundamentais: elementos de fundamentação do controle 

jurisdicional de políticas públicas no estado democrático de direito. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 320. 
97 BUCCI, Maria Paula Dallari. Controle judicial de políticas públicas: possibilidades e limites. Fórum 

Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 103, set. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=62501>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
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Dessa forma, resta evidente a importância do conceito jurídico de política pública, não 

apenas pelo arcabouço normativo que consubstancia o resultado de todo processo de formação 

e definição da política, mas pela possibilidade de justicialidade dos direitos fundamentais 

sociais, nos casos de inércia do Poder Público. A análise dos limites da atuação do Judiciário é 

um dos objetivos da presente pesquisa. 

 

3.2 O INTERESSE PÚBLICO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA 

FORMULAÇÃO, DECISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Com a ampla gama de providências do Estado brasileiro por intermédio da sua 

Constituição, somada à escassez de recursos financeiros típica de países de periferia ou de 

semiperiferia, toda ação estatal deve ser devidamente planejada, sob risco de ocorrerem grandes 

desperdícios de dinheiro público, em desacordo com o preceito da eficiência e prejudicando o 

interesse nacional. Em observância à supremacia do interesse público, passa a ser obrigação do 

administrador decidir sempre aferindo os valores constitucionais concorrentes e as 

especificidades do caso concreto, de forma a sempre buscar uma solução que realize ao máximo 

os interesses públicos em questão. 

Mariana de Siqueira afirma que o interesse público nem sempre possui identidade 

plena com o interesse do Estado. Aduz que o interesse público legítimo (primário) pode ser 

entendido como expressão que designa o real interesse público – conectado à ideia de 

juridicidade e à compatibilidade pela qual anseia a sociedade – de modo a não permitir a 

compreensão de interesse público sem tal conexão, sob pena de carecer de legitimidade, 

marcada que seria pelos interesses pessoais de quem a exterioriza em nome da Administração. 

Consigna que no âmbito da Constituição Federal de 1988 as diferenças estabelecidas entre os 

termos (bem comum, vontade geral, bem público, interesse social, interesse coletivo e interesse 

difuso) são mais de ordem instrumental e de finalidade do que propriamente de essência98. 

Nessa mesma linha, Filipo Bruno Silva Amorim sustenta que a finalidade ou o 

interesse público reflete um anseio coletivo que está normativamente regulado no ordenamento 

jurídico de uma determinada sociedade. E a esse ordenamento encontra-se umbilicalmente 

vinculada a atuação da Administração Pública. Afirma que, apesar de o interesse público não 

                                                
98 SIQUEIRA, Mariana de. Interesse público no direito administrativo brasileiro: da construção da moldura à 

composição da pintura. 280f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), Recife-PE, 2015. 
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se confundir com o interesse do Estado, é esse último quem legitimamente o representará em 

nome corpo social que o integra99. 

A Constituição Federal ao qualificar a República Federativa do Brasil como um Estado 

Democrático de Direito, estabeleceu um novo padrão constitucional para a atuação 

administrativa, exigindo-se um processo de defesa dos interesses públicos, de forma conjunta, 

da Administração e dos cidadãos. É a exigência de pluralização de debate político, com a 

substituição da democratização do Estado pela democratização da sociedade, conforme 

sintetizado por Norberto Bobbio: 

 

Uma vez conquistada a democracia política, nos damos conta de que a esfera política 

está por sua vez incluída em uma esfera muito mais ampla que é a esfera da sociedade 

no seu todo e que não existe decisão política que não seja condicionada ou até mesmo 

determinada por aquilo que acontece na sociedade civil. Percebemos que uma coisa é 

a democratização do Estado (ocorrida com a instituição dos parlamentos), outra coisa 

é a democratização da sociedade, donde ser perfeitamente possível existir um Estado 

democrático numa sociedade em que a maior parte das instituições – da família à 

escola, da empresa à gestão dos serviços públicos – não são governadas 

democraticamente. Daí a pergunta que melhor do que qualquer outra caracteriza a 

atual fase de desenvolvimento da democracia nos países politicamente já 

democráticos: é possível a sobrevivência de um Estado democrático numa sociedade 

não-democrática? Pergunta que pode ser formulada também deste modo: a 
democracia política foi e é até agora necessária para que um povo não caia sob um 

regime despótico, mas é também suficiente?100 

 

No Brasil, a participação social assumiu lugar central nos debates sobre a 

redemocratização pós-1988, pois se associou tanto com os objetivos de fortalecer e energizar a 

sociedade civil, quanto com os desejos de qualificar os processos governamentais, aprimorando 

a formulação, a gestão e o controle das políticas públicas. Nesse contexto, surgem instâncias de 

interação entre Estado e sociedade, tais como conferências de políticas públicas, conselhos 

gestores e ouvidorias. Os conselhos de políticas públicas são colegiados cuja finalidade é 

promover o diálogo entre sociedade civil e Estado para formulação, gestão e controle de suas 

políticas101. 

Com efeito, o Estado democrático se delineia na efetiva importância de todos os 

autores no espaço político. Habilita-se e exige-se a participação dos cidadãos, de forma a 

                                                
99 AMORIM, Filipo Bruno Silva. A Advocacia-Geral da União e as políticas públicas: um estudo acerca da 

defesa judicial da União, no marco constitucional do Estado democrático de direito. 2012. 253f. Dissertação 

(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro Universitário de Brasília, Brasília-DF, 2012. 
100 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 10. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2006. p. 68. 
101 ALENCAR, Joana Luiza Oliveira; FONSECA, Igor Ferraz da. Participação social e inclusão política nos 

conselhos nacionais. Boletim de análise político-institucional. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

2012 (n. 2), p. 87. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6794/5/ParticipSocial.pdf>. 

Acesso em: 18 abr. 2019. 
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possibilitar a colaboração desses em todas as fases do ciclo das políticas públicas e na criação 

e melhoria dos serviços públicos. Órgãos e entidades públicas devem ser transparentes e dar 

publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços, fornecendo informação 

de forma tempestiva, confiável e acurada para que o cidadão possa supervisionar a atuação do 

governo. 

Fazendo uma pequena digressão entre o Estado Social para o Estado Democrático de 

Direito, Paulo Bonavides aponta: 

 

Era, assim, o Estado Social do Estado, e não o Estado social da Sociedade, aquele que 

se há teorizado de último, de maneira tão correta, embora passional. Era também o 

Estado social das Constituições programáticas, de que já fizemos menção. Já o Estado 

social da Sociedade, que é, sobretudo, o Estado social dos direitos fundamentais, uma 

categoria por nós igualmente referida, mostra-se permeado de liberalismo, ou de 

vastas esperanças liberais, renovando, de certo modo, a imagem do primeiro Estado 

de Direito do século XIX. Em rigor, promete e intenta ele estabelecer os pressupostos 

indispensáveis ao advento dos direitos da terceira geração, a saber, os de fraternidade. 

É o Estado social onde o Estado avulta menos e a Sociedade mais; onde a liberdade e 
a igualdade já não se contradizem com a veemência do passado, onde as diligências 

do poder e do cidadão convergem, por inteiro, para trasladar o campo da concretização 

dos direitos, princípios e valores que fazem o Homem se acercar da possibilidade de 

ser efetivamente livre, igualitário e fraterno.102 

 

Nesse cenário, busca-se investigar quais as tarefas que cabem às organizações sociais, 

universidades, grupos de interesse (ou pressão)103 e outros atores políticos e instituições 

públicas e privadas nos processos de políticas públicas no sentido de contribuir, na linha de 

formação e mobilização, para uma real e efetiva participação cidadã na formação da agenda e 

implementação das políticas públicas. Conforme salienta Maria Paula Dallari, políticos, 

jornalistas, cientistas sociais e agentes governamentais abordam a temática das políticas 

públicas com mais frequência. Passados alguns anos da edição da CF/88, esses atores sociais e 

os militantes do direito em geral, especialmente os que se preocupam com a efetivação das 

promessas constitucionais, procuram uma fórmula que permita acomodar deveres legais, 

demandas sociais e limitações econômicas104. 

Nesse sentido, reforça o coro cada vez maior da sociedade atual ao apontar a crise de 

legitimidade das instituições políticas clássicas (representação) e a necessidade da remodelação 

                                                
102 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 32. 
103 A expressão exprime a ideia de grupos organizados que advogam interesses econômicos ou valores sociais que 

exercem influência considerável na política. Tanto o governo como os atores políticos necessitam da ajuda dos 

grupos para desenvolver e implementar as políticas. 
104 BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. Fórum 

Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 104, out. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=63051>. Acesso em: 5 abr. 2019. 
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e integração pelas formas da participação cidadã, que vai ao encontro do paradigma 

constitucional atual do Estado Democrático, que impõe forte postura participativa do cidadão. 

Em seu art. 37, §3º, a CF/88105 prevê, expressamente, que devem ser disciplinadas em 

lei as formas de participação do cidadão na administração pública. Outrossim, a participação 

popular na gestão pública tem previsão em outros dispositivos da Constituição da República 

(ex.: arts. 10, 187, 194, VII, 206, VI e 216, §1º), viabilizando o compartilhamento direto do 

cidadão com a administração pública, o que pode ocorrer de várias formas, dentre as quais, 

mediante consultas públicas e audiências públicas. 

Na Administração Pública, a participação popular efetiva teve início para a proteção 

do meio ambiente, com a Resolução nº 001, de 23/01/1986 e, posteriormente, com a Resolução 

nº 006/1986 e a Resolução nº 009 de 03/12/1987 do CONAMA, integrante do SISNAMA, que 

previam a audiência pública. 

Como exemplos, a participação popular tem previsão na Lei nº 9.784/1999 e também 

é respaldada, para o desempenho da função administrativa dos entes públicos, no art. 39, caput 

da Lei de 8.666/93, de licitações e contratos; na Lei nº 8.987/1995, de concessão e permissão 

de serviços públicos; na Lei nº 9.427/96, de concessões de energia elétrica, que instituiu a 

ANEEL; na Lei nº 9.478/97, das agências reguladoras, que dispõe sobre a política energética 

nacional e atividades relativas ao monopólio do petróleo; na Lei nº 9.472/1997 da ANATEL; 

na Lei nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades – Lei do Meio Ambiente Artificial; no art. 5º da 

Medida Provisória nº 870/2019106, que dispõe sobre a organização da Presidência da República 

e dos Ministérios; bem como, na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso 

a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do 

art. 216 da CF. 

Com efeito, convém ainda citar a participação pública prevista na Lei nº 9.868/1999, 

que dispõe sobre o processo e julgamento da ADI e da ADC perante o Supremo Tribunal 

                                                
105 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: [...] §3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos 

em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 

interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos 

de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra o exercício 

negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 
106 A MP 870/2019 (aguardando sanção presidencial) revogou a Lei nº 13.502/2017, ao estabelecer uma nova 

organização dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Entretanto, no art. 5º, I, “a”, manteve a 

atribuição da Secretaria de Governo da Presidência da República para assistir o Presidente da República no 

relacionamento e na articulação com as entidades da sociedade e na criação e na implementação de instrumentos 

de consulta e de participação popular de interesse do Governo federal. 
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Federal; e na Lei nº 8.625/1993, que dispõe sobre normas gerais para a organização do 

Ministério Público. 

Então, a exigência constitucional para efetivar o aporte do cidadão nas atividades 

administrativas encontra abrigo na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Isso 

porque, no Estado Social e Democrático de Direito, para maior controle dos atos 

administrativos e para viabilizar a participação popular na Administração, a função 

administrativa se realiza por meio do processo administrativo, de sorte que o princípio 

democrático é alcançado por meio do controle e da participação pública, que são as principais 

finalidades do processo administrativo. 

A Lei nº 9.784/1999, que trata do processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, especificamente nos artigos 31 a 35, além da possibilidade de outras formas 

de participação, prevê a consulta e as audiências públicas como ferramentas de interlocução 

entre a Administração pública e a sociedade civil e de instrução do processo administrativo 

pelos entes da Administração Pública direta e indireta e pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, no exercício de suas funções administrativas, por intermédio dos quais a 

Administração incorpora manifestações do cidadão ao processo decisório. 

A participação popular por consulta pública, audiência pública e outras formas 

previstas na lei que regula o processo administrativo, além de estar relacionada à aplicação dos 

princípios administrativos previstos no art. 37, caput da CF/88, nas situações que envolvam 

direitos difusos e coletivos, bem como na efetivação do direito de defesa, do direito de 

expressão e de informação, também encontra amparo nos fundamentos da República Federativa 

do Brasil, como a soberania do povo, promoção da cidadania e no pluralismo político, previstos 

no artigo inicial da Carta Constitucional. 

Por esses meios, a participação popular na gestão de interesses públicos gera direitos 

aos cidadãos e disposições ativas no processo de interlocução entre os particulares e o setor 

público. E, para viabilizar a interação da Administração Pública com os cidadãos e com seus 

próprios agentes, faz-se necessário um procedimento para concretizar a participação popular na 

gestão pública, que permita aos cidadãos, de forma individual ou por entidades representativas, 

expressar suas opiniões e motivos, harmonizando a vontade do Estado à da sociedade e 

atribuindo legitimidade à finalidade da administração Pública de agir no interesse da sociedade. 

Ademais, não se pode olvidar as disposições insertas no art. 48, parágrafo único, 

incisos I, II e II, da LC nº 101/2000, com as alterações dadas pela LC nº 131/2009, segundo o 

qual a transparência será assegurada mediante o incentivo à participação popular e audiências 

públicas na elaboração e discussão dos planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, 
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bem como a liberação de informações em tempo real, em meios eletrônicos de acesso público, 

sobre execução orçamentária e financeira. 

Importante o registro de que o Decreto nº 8.243/2014107, que instituiu a Política 

Nacional de Participação Social e Sistema Nacional de Participação Social, cujo objetivo era o 

fortalecimento e articulação dos procedimentos e das instâncias democráticas de diálogo e a 

atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil na formulação, na 

execução, no monitoramento e na avaliação de programas e políticas públicas e no 

aprimoramento da gestão pública, foi revogado pelo Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, 

alterado pelo Decreto nº 9.812, de 30 de maio de 2019108. 

O Decreto nº 8.243/2014, cujo texto causou bastante controvérsia no meio político e 

na imprensa109, previa a consulta pública como expediente participativo, visando ao 

recebimento de contribuições por escrito da sociedade civil sobre determinado assunto, na 

forma estabelecida no seu ato de convocação. Estabelecia a necessidade de ampla e prévia 

divulgação e a utilização da internet e de tecnologias de comunicação e de informação, como 

diretrizes a serem observadas na consulta pública, bem como os requisitos mínimos a serem 

observados na criação de ambientes virtuais de participação social. 

Não resta dúvida de que esses órgãos colegiados (conselhos, comitês, comissões, 

grupos, fóruns etc.) têm um importante papel de estabelecer um processo de codeliberação 

sobre as diversas políticas públicas, implicando a mobilização e a construção de uma cidadania 

mais ativa. É notória a necessidade de aperfeiçoamento desses espaços, no sentido de torná-los 

mais permeáveis e democráticos. Para que a cidadania avance mais fortemente no processo de 

elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas nas mais diversas áreas, é preciso 

que as formas de controle púbico sejam mais ativas e a sociedade civil seja capaz de ter uma 

agenda propositiva de ampliação dos direitos sociais, políticos ou econômicos. 

Nesse contexto, indispensável compreender a forma como o exercício do controle 

social na gestão das políticas públicas pode interferir, de forma eficaz, para a ampliação da 

cidadania. A mobilização e participação popular articulada com o controle das políticas 

                                                
107 O Decreto nº 8.243/2014 regulamentava o disposto no art. 3º, caput, inciso I, e no art. 17 da Lei nº 10.683/2003, 
posteriormente alterada pela Lei nº 15.502/2017. 
108 O Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9759.htm#art10>. Acesso em: 15 abr. 

2019. 
109 A discordância em torno do Decreto, após sua assinatura, envolveu três diferentes interpretações. A primeira 

defendia inteiramente o teor do ato normativo. A segunda se apresentou inteiramente contrária a ele, em contraste 

com a primeira. A terceira, embora concordasse com o conteúdo da decisão, questionou o instrumento regulatório 

utilizado, entendendo que o assunto deveria ter sido, antes, objeto de projeto de lei do Poder Executivo, o que 

implicaria, necessariamente, a sua submissão à aprovação do Poder Legislativo. 
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públicas pela sociedade constitui-se num processo coletivo, construtor da cidadania e de 

exercício do poder da sociedade organizada e capaz de alterar a pauta dos governos. 

Esse controle social se caracteriza no processo de mobilização social com a capacidade 

da sociedade civil organizada de interferir na formação da agenda das políticas governamentais. 

Esse processo trona-se viável por meio da participação na deliberação, fiscalização das ações 

estatais, avaliação, crítica, (re)orientando as ações e prioridades do Estado. A meta consiste no 

alcance dos objetivos de políticas públicas que gerem os melhores resultados em termos de bens 

e serviços à população. A qualidade do controle social depende do nível do ambiente 

democrático e de condições da participação cidadã, estando vinculado ao clima de 

(des)confiança em relação ao Estado quanto à sua capacidade de responder a necessidades e 

demandas da sociedade. Exige, portanto, capacidade da sociedade civil organizada de interferir 

na gestão pública e, sobretudo, habilidade das organizações da sociedade civil em envolver e 

animar ao máximo o processo participativo110. 

Ricardo Tinoco de Góes, com fundamento na teoria da democracia deliberativa de 

Jürgen Habermas111, afirma que somente com a institucionalização de procedimentos 

assecuratórios da participação/deliberação cidadã, que não comprometam a espontaneidade do 

debate político e a autonomia dos cidadãos, assim considerados, livres e iguais, é que poderá 

ensejar a preparação de uma ambiência pública propícia à prolação de julgamentos e decisões 

administrativas dotadas de legitimidade112. 

Consigna que a democracia deliberativa transparece como um sistema de participação 

cidadã, que assegura a formação do poder político e por consequência do Direito, a partir de 

um poder comunicativo gerado discursivamente entre todos os cidadãos que, somente assim, 

passam a ser considerados autores e destinatários das normas jurídicas democraticamente 

produzidas113. 

                                                
110 PEDRINI, Dalila Maria; ADMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da. Controle social e fortalecimento da 

democracia participativa. In: PEDRINI, Dalila Maria; ADMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da (orgs.). Controle 

social das políticas públicas: caminhos, descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 2007. p 226-227. 
111 Habermas, na formulação da teoria da democracia deliberativa, especialmente ao tratar do papel da sociedade 

civil e da esfera pública política, expõe a ideais de que a democracia não pode restringir-se à sistema de seleção 

de governantes, no qual participação dos cidadãos na política esteja limitada ao momento do voto. Para o autor, 

decisões políticas do Estado não devem estar separadas das demandas advindas da sociedade. Por isso, em sua 

concepção de democracia, o jusfilósofo concede lugar central ao processo discursivo de conformação das opiniões 

dos cidadãos. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre factilidade e validade. Tradução: Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 2. p. 57-121. 
112 GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a partir 

e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013. p. 26. 
113 Ibidem, p. 52. 



65 

 

Acrescenta que o tema da institucionalização das condições procedimentais para o 

exercício do poder comunicativo pertencente à cidadania assume grade importância, no sentido 

de que os procedimentos promovam as condições equitativas de participação, além de todas as 

exigências formais para que os interesses em jogo sejam simetricamente sopesados, utilizando-

se, para tanto, da regra da maioria114. 

Amartya Sen, no prefácio da sua obra “A ideia de justiça”, ao abordar a temática da 

argumentação racional pública, democracia e justiça global, consigna que a democracia deve 

ser compreendida como “governo por meio de debates”; precisa ser vista de forma mais 

genérica quanto à capacidade de enriquecer o debate fundamentado por meio das melhorias da 

disponibilidade informacional e da factibilidade de discussões interativas. A democracia tem 

de ser julgada não apenas pelas instituições que existem formalmente, mas também por 

diferentes vozes, de diversas partes da população, à medida que de fato possam ser ouvidas115. 

Mariana de Siqueira enfatiza que o que se busca com a democratização da 

Administração não é o fim da tradicional democracia representativa, essa deve restar existente 

em nível local, regional e nacional; o objetivo, ao invés, é a existência de ambas as ideias em 

conjunto. Aduz que a democracia participativa deverá se fazer concreta em hipóteses 

específicas, com foco especial nas decisões de impacto local, de modo a fortalecer a soberania 

popular constitucionalmente consagrada e a aproximar a Administração dos cidadãos116. 

Para José Rodrigo Rodriguez, a visão de cidadania como “direito a ter direitos” está 

caduca e deve ser deixada de lado. A Cidadania é bem mais do que isso. Ser cidadão, para o 

autor, é ter a possibilidade de tomar parte ativa no processo de definição da gramática 

institucional, mesmo que seja para além da linguagem dos direitos. É ter a possibilidade de 

exercitar e efetivar deliberativamente a imaginação institucional117. 

Ressalte-se que as instituições, sejam elas públicas ou privadas (família, igreja etc.), 

causam impacto e são extremamente importantes na compreensão do comportamento dos 

atores, do processo decisório e dos resultados das políticas públicas. Conforme Maria Paula 

Dallari Bucci expõe sobre institucionalismo, uma noção que parece viabilizar essa conexão é a 

de instituição, adotada pelas escolas neoinstitucionalistas da ciência política recente como base 

                                                
114 GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a partir 

e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013. p. 120. 
115 SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução: Denise Bottmann, Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. p. 15. 
116 SIQUEIRA, Mariana. Interesse público no direito administrativo brasileiro: da construção da moldura à 

composição da pintura. 280f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), Recife-PE, 2015. 
117 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2013. p.189-190. 
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para a fundamentação teórica da análise de políticas públicas. O neoinstitucionalismo retoma o 

estudo sobre o papel das instituições, bastante antigo no pensamento político e que tem 

enraizamento no campo do direito118. 

No arranjo institucional de uma política pública estão incluídas as decisões previstas 

para a sua concretização, além do balizamento geral das condutas dos agentes públicos e 

privados envolvidos, tanto os protagonistas da política quanto os seus destinatários ou pessoas 

e entes por ela afetados119. 

Entretanto, alguns entraves, sejam legais ou burocráticos, que dificultam o controle 

social e o fortalecimento da democracia participativa precisam ser expostos. O Estado, muitas 

vezes, não aceita a participação da sociedade civil na tomada de decisão e formação da agenda 

de determinada política pública. Ademais, quando órgãos colegiados estão formalizados em 

pleno funcionamento, o Estado tem uma participação excessiva na definição das políticas, ante 

a passividade e inércia dos representantes da sociedade civil. No mais das vezes, os 

representantes da sociedade civil não estão capacitados para o exercício da função e para decidir 

sobre todas as decisões que aparecem nesses órgãos de composição colegiada. 

Apesar dessas questões, há razoável consenso de que as conquistas obtidas pela CF/88, 

que preveem maior participação da sociedade na gestão pública, são um patrimônio vivo e 

potencial da sociedade brasileira. Um desses instrumentos foi a criação de conselhos gestores 

de políticas em inúmeras áreas, com o intuito de contribuir para a democratização do poder e 

fortalecer a democracia participativa120. 

Porém, o Presidente da República editou e publicou Decreto nº 9.759/2019 

extinguindo e estabelecendo diretrizes, regras e limitações para colegiados no âmbito da 

administração pública federal. Para alguns estudiosos, trata-se de extinção do mecanismo de 

participação social da decisão pública. Para Dimitri Sales, com o fim da participação oficial da 

sociedade civil nas deliberações do Estado brasileiro, extingue-se a essência da participação 

política, restando cada vez mais uma democracia formal, limitada a processos eleitorais121. 

                                                
118 BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. Fórum 

Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 104, out. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=63051>. Acesso em: 5 abr. 2019. 
119 Idem. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 238. 
120 PEDRINI, Dalila Maria; ADMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da. Controle social e fortalecimento da 

democracia participativa. In: PEDRINI, Dalila Maria; ADMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da (orgs.). Controle 

social das políticas públicas: caminhos, descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 2007. p. 227. 
121 SALES. Dimitri. Fim da democracia participativa e o esvaziamento da democracia brasileira. Disponível 

em: <https://www.revistaforum.com.br/fim-da-democracia-participativa-e-o-esvaziamento-da-democracia-

brasileira/>. Acesso em: 15 abr. 2019. 
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Em face de dispositivos do Decreto nº 9.759/2019, o Partido dos Trabalhadores (PT) 

ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar (ADI 6121)122. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 13 de junho de 2019, nos termos do 

voto do Ministro Relator Marco Aurélio, deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender 

a eficácia do §2º do art. 1º do referido Decreto, na redação dada pelo Decreto nº 9.812/2019123, 

afastando, até o exame definitivo da ADI, a possibilidade de ter-se a extinção, por ato 

unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de colegiado cuja existência encontre menção 

em lei em sentido formal, ainda que ausente expressa referência “sobre a competência ou a 

composição”124. 

No cenário da participação da sociedade e das instituições da formulação, decisão e 

auxílio na execução das políticas públicas, a Igreja Católica, por meio da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, abriu, em 6 de março, a Campanha da Fraternidade/2019, cujo o tema é 

“Fraternidade e Políticas Públicas”. 

Na mensagem enviada por ocasião do lançamento da campanha, o Papa Francisco 

reforça a necessidade de participação da sociedade nas iniciativas e ações do Poder Público: 

 

Muito embora aquilo que se entende por política pública seja primordialmente uma 

responsabilidade do Estado cuja finalidade é garantir o bem comum dos cidadãos, 

todas as pessoas e instituições devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações 

que promovam «o conjunto das condições de vida social que permitem aos indivíduos, 

famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição» 

(Gaudium et spes, 74).125 

 

                                                
122 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6121. Pleno. Rel. Min. Marco 

Aurélio. DJe 14/06/2019. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5678906>. 

Acesso em: 14 jun. 2019. 
123 Art. 1º Este Decreto extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. 

§1º A aplicação deste Decreto abrange os colegiados instituídos por: (Incluído pelo Decreto nº 9.812, de 2019) 

I - decreto; (Incluído pelo Decreto nº 9.812, de 2019) 

II - ato normativo inferior a decreto; e (Incluído pelo Decreto nº 9.812, de 2019) 

III - ato de outro colegiado. (Incluído pelo Decreto nº 9.812, de 2019) 
§2º Aplica-se o disposto no §1º aos colegiados instituídos por ato infralegal, cuja lei em que são mencionados nada 

conste sobre a competência ou a composição. (Incluído pelo Decreto nº 9.812, de 2019) 
124 O deferimento foi parcial pois, em relação aos colegiados criados por decreto ou outro ato normativo infralegal, 

por maioria, o pedido de cautelar foi indeferido. Prevaleceu o entendimento do Ministro Relator de que, como a 

CF/88 confere ao Presidente da República a competência para dispor sobre a organização e o funcionamento da 

administração federal, não há impedimento para que o chefe do Executivo, por meio de decreto, determine a 

extinção de colegiados criados também por decreto. 
125 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Papa Francisco envia mensagem à Igreja no 

Brasil sobre a CF 2019. Disponível em: <http://www.cnbb.org.br/papa-francisco-envia-mensagem-a-abertura-

da-campanha-da-fraternidade-no-brasil/>. Acesso em: 10 mar. 2019. 
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Segundo o Presidente da CNBB, Cardeal Sérgio da Rocha, um dos principais objetivos 

é contribuir para o conhecimento da importância do tema e promover uma participação maior 

na elaboração de políticas públicas nos diversos âmbitos da vida social (saúde, educação, 

segurança pública, meio ambiente etc.). Consignou que é indispensável refletir sobre o tema 

por meio de encontros de formação, palestras, debates e rodas de conversa e que há diversos 

modos de participar da vida política, muito além da militância em partidos políticos, como 

participação em conselhos paritários, em audiências públicas, em movimentos sociais e outras 

iniciativas de cidadania consciente e responsável, despertando o interesse pelas políticas 

públicas, tema exigente e ainda pouco conhecido126. 

Ressaltou, no entanto, que a Igreja Católica não tem a pretensão de oferecer soluções 

técnicas para os problemas sociais, nem se deixa guiar por ideologias ou partidos. Enfatizou 

que a Campanha da Fraternidade tem repercutido não apenas no interior das comunidades 

católicas, mas também nos diversos ambientes da sociedade. Tem contado com a participação 

de muitas entidades da sociedade civil, de escolas, de outras igrejas cristãs e de órgãos públicos. 

Consignou que a Campanha exige ações comunitárias, além das iniciativas pessoais, sempre 

com muito diálogo, reflexão e ação conjunta, especialmente para desenvolver o tema das 

políticas públicas. Por fim, frisou que a construção de políticas públicas deve ser tarefa coletiva 

numa sociedade democrática e participativa127. 

Assim, percebe-se no atual quadro vivenciado, a necessidade de aproximar a sociedade 

nas fases de formulação, decisão e execução das políticas públicas, bem como a conjugação da 

democracia representativa com as formas de manifestação da sociedade (democracia 

participativa). O fato é que, dentro do paradigma constitucional do Estado Democrático, não há 

como excluir a sociedade como coautora direta das decisões políticas, garantidas e efetivadas 

também pelos meios de exercício direto da vontade geral e democrática. 

 

3.3 A ATUAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NAS FASES DE 

FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Nesse tópico, será analisada a atuação da AGU como função essencial à justiça, órgão 

orientador do Poder Executivo e representante judicial e extrajudicial da União, com enfoque 

para o processo de formulação e implementação de políticas públicas no Estado brasileiro, 

                                                
126 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Cardeal Sergio da Rocha: “Uma das principais 

exigências da espiritualidade quaresmal é a fraternidade”. Disponível em: <http://www.cnbb.org.br/cardeal-

sergio-da-rocha-sabemos-que-uma-das-principais-exigencias-da-espiritualidade-quaresmal-e-a-fraternidade/>. 

Acesso em: 10 mar. 2019. 
127 Ibidem. 
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especialmente o desempenho do papel da consultoria e do contencioso na defesa do interesse 

público estatal. Sendo uma abordagem não apenas jurídica, mas também focada na temática das 

políticas públicas, não há como se restringir a aspectos teóricos, mas também de relevância 

prática. 

Adentrando no tema proposto, a atuação da Advocacia Pública Federal na defesa das 

normas, atos e políticas da União, atualmente caracteriza-se não mais como uma simples peça 

fazendária encartada no processo judicial, de atuação pró-forma, como defensora intransigente 

do erário, mas sim como asseguradora de direitos amparados pela Carta Política. Essa visão 

está sendo percebida pelos demais atores do processo, especialmente o Judiciário. 

Tradicionalmente direcionados para a atividade contenciosa (defensiva ou executivo-

fazendária) e consultiva interna, aos órgãos da Advocacia Pública cumpre assegurar autonomia 

para experiências conciliatórias e mediadoras resolutivas de controvérsias a respeito da 

implementação e execução das políticas públicas. 

Como é cediço, as políticas públicas de Estado são concebidas, discutidas, decididas e 

implantadas nesse contexto, que se consubstancia em um ambiente intranquilo e contestador, 

próprio de sociedades fundadas num pluralismo político (pluralidade de ideologias) e, portanto, 

democrático. Surge a concepção de que o interesse público é a base para a formação das 

políticas públicas. 

A Advocacia-Geral da União, como função essencial à justiça, é responsável por 

desempenhar a Advocacia de Estado. Essa essencialidade à justiça deve ser entendida, 

conforme ensina Diogo de Figueiredo Moreira Neto, no sentido mais amplo que se possa 

atribuir à expressão, estando compreendidas no conceito de essencialidade todas as atividades 

de orientação, fiscalização e controle necessárias à defesa de interesses protegidos pelo 

ordenamento jurídico. 

O art. 131 da Constituição Federal de 1988, ao destacar a AGU, elencou como sua 

competência as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, nos 

termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento. 

Outrossim, trata-se de atividade exclusiva de Estado, instituição permanente de 

expressa previsão constitucional, cuja atuação e atribuições são indelegáveis ao setor privado. 

Isso porque, por ordem de expresso mandamento constitucional, o assessoramento e a 

consultoria jurídicos, bem como a capacidade postulatória para demandar em Juízo da União 

serão exercidas tão somente por intermédio da Advocacia-Geral da União. 



70 

 

Nesse diapasão, o art. 11, inciso V da LC nº 73/1993128 estabeleceu, no que tange à 

atividade de consultoria ao Poder Executivo, a competência dos órgãos de consultoria para 

assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a 

serem por ela praticados. 

Para consecução de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas e legalmente 

regulamentadas, a Advocacia-Geral da União atua em três vertentes básicas, quais sejam: 

consultoria, contencioso e extrajudicial (conciliação e arbitragem). 

No que se refere à consultoria, operacionalizada pelo assessoramento e orientação dos 

dirigentes do Poder Executivo Federal, de suas autarquias e fundações públicas, por meio da 

prolação de manifestações jurídicas, denominadas comumente de pareceres. Essa competência 

das consultorias jurídicas — de controle preventivo de legalidade — é uma relevante atribuição 

de advocacia de Estado, que visa garantir a observância, por autoridades integrantes do Poder 

Executivo, dos princípios constitucionais e das disposições normativas na prática. 

No exercício da atuação consultiva da Advocacia Pública Federal, sobressai-se o dever 

institucional de dar orientação e formatação jurídico-constitucional às políticas públicas e ações 

governamentais a serem implementadas, de forma a preservar os direitos e garantias 

fundamentais do cidadão e, em ultima ratio, prevenir o surgimento de litígios ou disputas 

jurídicas. 

Nesse contexto, cabe à Advocacia Pública viabilizar, no plano jurídico, as políticas 

públicas definidas pelos agentes públicos eleitos (e nisso reside o seu compromisso 

democrático). O papel do Advogado Público é compreender a política pública que se deseja 

implementar e buscar estabelecer os instrumentos que viabilizem a realização dessa política.  

Como ressalta Gustavo Binenbojm, o Advogado Público não é um censor, não é um 

juiz administrativo, nem uma espécie de Parquet interno à Administração Pública. Ele deve 

empenhar-se na viabilização jurídica de políticas públicas legítimas definidas pelos agentes 

políticos democraticamente eleitos, inclusive orientando possíveis iniciativas de modificações 

do Direito positivo, respeitados os limites impostos pela Lei Maior. Tem, portanto, o papel de 

realizar a mediação entre a vontade democrática e o direito129. 

                                                
128 Art. 11. Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao 

Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior 

das Forças Armadas, compete, especialmente: [...] V – assistir a autoridade assessorada no controle interno da 

legalidade administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou 

entidade sob sua coordenação jurídica;” 
129 BINENBOJM, Gustavo. Parecer jurídico para o consulente Fórum Nacional da Advocacia Pública 

Federal. 26 mar. 2013. Disponível em: <http://www.anajur.org.br/downloads/artigos/parecer-dr-gustavo-plp-205-

2012.pdf>. Acesso em: 12 maio 2019. 
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Quanto ao contencioso, trata-se da atividade litigante da Advocacia-Geral da União, 

que se dá por meio da representação judicial e extrajudicial da União, referente a todos os 

poderes constituídos no âmbito federal, a saber, Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como 

dos órgãos públicos que exercem função essencial à justiça, além de suas autarquias e fundações 

públicas. 

No desempenho dessa atividade, é necessário o monitoramento das ações relevantes e 

a gestão dos riscos judiciais. Essa gestão tem como objetivos a prevenção, a eliminação, a 

transferência, a redução, o compartilhamento e o tratamento dos riscos da defesa judicial que 

possam comprometer efetiva, potencial, isolada ou cumulativamente o cumprimento dos 

objetivos institucionais da Advocacia-Geral da União, compreendendo as atividades de 

identificação, classificação, comunicação, monitoramento, acompanhamento especial e 

prioritário das demandas que possam causar grande impacto ao Estado. 

Ainda no que se refere ao contencioso, verifica-se a aplicação de métodos 

quantitativos, especialmente com auxílio de conhecimentos estatísticos na elaboração de 

decisões gerenciais, no desempenho de funções institucionais. Além de subsidiar decisões de 

gestão, a utilização da jurimetria130 - ou seja, a Estatística ligada ao Direito, como forma de 

definição de atuação estratégica e ferramenta de gestão - é uma realidade, especialmente em 

aspectos relacionados à mensuração de sucesso judicial, de forma a oferecer subsídios técnicos 

para o aprimoramento das orientações expedidas pelos órgãos de direção superior da AGU.  

Para Marcelo Nunes e Fábio Ulhoa Coelho, a jurimetria é uma metodologia de estudo 

do direito em geral, dentro e fora dos tribunais, capaz de fornecer contribuições relevantes em 

todas as áreas de especialidade do direito, tanto na pesquisa acadêmica como no exercício das 

profissões jurídicas, incluindo a advocacia131. Em outro artigo, Marcelo Nunes e Adilson 

Simonis afirmam que o direito não é um ramo da literatura dedicado a interpretar textos legais. 

É um conjunto de instituições sociais que tem por objetivo civilizar o homem e pacificar a vida 

                                                
130 Sobre a importância da jurimetria e conhecimento dos dados estatísticos como suporte às decisões judiciais, 

como exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu, em julgamento recente, que a prisão de condenados penais 

pode ser decretada a partir do acórdão de segundo grau. Foram dadas razões jurídicas para justificar a conclusão, 

mas a Corte também levou em conta o fato de os Recursos Especiais e Extraordinários interpostos contra esses 
acórdãos receberam raros provimentos. Os ministros se valeram de estatísticas (e não apenas delas) para 

fundamentarem a decisão. O ministro Roberto Barroso citou números segundo os quais a reversão do resultado 

em favor do réu em recursos interpostos nos tribunais superiores chega a pouco mais de 1% do total. Consignou 

em sem voto: “É ilógico, a meu ver, moldar o sistema com relação à exceção e não à regra. Porque eu considero 

que 1,64% é exceção e não regra.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 152752. Pleno. Rel. Min. 

Edson Fachin. DJe 27/06/2018. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5346092>. Acesso em: 29 maio 2019. 
131 NUNES, Marcelo Guedes; COELHO, Fabio Ulhoa. Pesquisas a serviço da advocacia. Jornal Valor 

Econômico, 28 ago. 2010. Disponível em: <https://www.valor.com.br/arquivo/842723/pesquisas-servico-da-

advocacia>. Acesso em: 30 maio 2019. 
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em sociedade. As decisões de um tribunal não são abstrações lógicas e o direito persegue 

objetivos concretos, como reduzir a criminalidade, o desemprego, o congestionamento de 

processos e o número de empresas falidas, por exemplo132. 

No âmbito da Procuradoria-Geral da União, por exemplo, à Equipe Nacional de 

Jurimetria compete auxiliar gestores das unidades no monitoramento dos programas, projetos, 

planos de ação e indicadores institucionais de desempenho, bem como elaborar os relatórios 

necessários à tomada de decisão. Informação quanto às movimentações processuais, despachos, 

sentenças, acórdãos judiciais e seus respectivos detalhamentos, com destaque para o resultado 

(favorável, desfavorável ou parcial para a União), torna-se importante instrumento para auxiliar 

na identificação dos problemas e indicar onde os resultados são favoráveis (melhores práticas). 

Abordando a temática, Leonardo Medeiros Júnior lembra que a utilização da estatística 

apontará sempre para dois ou mais resultados possíveis, correspondentes a uma distribuição de 

probabilidades. Entender como os comportamentos das variáveis afetam uns aos outros e quais 

os possíveis resultados que surgirão dessa relação permite compreender a incerteza que é 

inerente a determinados processos e, em alguma medida, controlá-la. Conclui apontando a 

necessidade de uma interdisciplinaridade do direito com a estatística em uma relação de 

complementaridade em prol do bem comum133. 

Além das atribuições de orientação jurídica e de representação judicial e extrajudicial, 

a Advocacia-Geral da União desenvolve atividades de conciliação e arbitramento, cujo objetivo 

é o de resolver administrativamente os litígios entre a União, os demais entes federativos, 

autarquias e fundações, bem como entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas) em conflito 

com órgãos ou entidades públicas federais. 

Assim, nas demandas em que a atividade consultiva envolve a ação concorrente e/ou 

conjunta de mais de um ente público, havendo zona de conflito de interesses e, 

consequentemente, risco de judicialização da demanda, mister se faz a atuação preventiva das 

Câmaras de Conciliação e Arbitragem da AGU, de maneira a garantir a continuidade da 

implementação das ações governamentais e das políticas públicas da República Federativa do 

Brasil. 

Necessário destacar que a análise de atos normativos, consultas, de programas, de 

políticas e ações públicas por essa Consultoria cinge-se à constatação da conformação jurídico-

                                                
132 NUNES, Marcelo Guedes; SIMONIS, Adilson. O perigoso jogo da retórica. Jornal Folha de São Paulo, 20 

jul. 2016. Disponível em: <https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-spaulo/20160720/281552290209462>. 

Acesso em: 30 maio 2019. 
133 MEDEIROS JÚNIOR, Leonardo. Processo estrutural consequencialista: a intervenção judicial em políticas 

públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 141-144. 
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formal da proposição com a Constituição, com as normas infraconstitucionais, notadamente 

com aquelas relativas à matéria relativa ao regime jurídico da atividade industrial, de comércio 

exterior e de serviços, não cabendo, portanto, ao órgão jurídico adentrar em aspectos relativos 

à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à 

esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar 

questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 

Em suma, a Constituição Federal reservou à Advocacia de Estado papel de intérprete 

constitucional das normas e princípios constantes da Constituição e das diversas leis e normas 

infralegais do ordenamento jurídico nacional para viabilizar o assessoramento jurídico seguro, 

impessoal, eficiente e voltado à proteção dos valores fundamentais da República Federativa do 

Brasil, notadamente o respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos e garantias 

fundamentais. Assim, atuação judicial da Advocacia-Geral da União é estratégica para a 

consecução das ações governamentais e para a implementação das políticas públicas do 

Governo Federal. 

Ingressando especificamente na temática relacionada às políticas públicas e o papel da 

advocacia pública nas fases de formulação (em que são realizados estudos técnicos, debates 

sobre assuntos controvertidos, bem como o exame de aspectos socioeconômicos, políticos, 

jurídicos, dentre outros) e implementação (fase executiva, em que se buscam os resultados dos 

processos de formulação e decisão em políticas públicas), inicialmente analisar-se-á as fases 

que antecedem a sua materialização. 

Conforme anteriormente exposto, o processo de formação e de execução de um plano 

político alberga cinco etapas/fases, o chamado “ciclo das políticas públicas” (policy cycle), a 

saber: 1ª) formação de assuntos públicos e de políticas públicas; 2ª) formulação de políticas 

públicas; 3ª) processo decisório; 4ª) implementação das políticas e 5ª) avaliação de políticas. 

Segundo Luiz Pedone: 

 

a) Formação de Assuntos Públicos e de Políticas Públicas — momento em que as 

questões públicas surgem e formam correntes de opinião ao seu redor. Isto contribui 
para a formação da agenda política, composta de questões que merecem políticas 

definidas.  

b) Formulação de Políticas Públicas — processo de elaboração de políticas no 

Executivo, no Legislativo e em outras instituições públicas, sob os pontos de vista da 

racionalidade econômica, da racionalidade político-sistêmica ou da formulação 

responsável. 

c) Processo Decisório — interligado com o anterior, porém com delimitações 

próprias, onde atuam os grupos de pressão exercendo influência sobre os decisores, 

em qualquer das instâncias citadas.  

d) Implementação das Políticas — processo de execução das políticas resultantes 

dos processos de formulação e decisão em políticas públicas, interrelacionando as 
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políticas, os programas, as administrações públicas e os grupos sociais envolvidos ou 

que sofrem a ação governamental ou os problemas sociais.  

e) Avaliação de Políticas — aqui consideram-se quais os padrões distributivos das 

políticas resultantes, isto é, quem recebe o que, quando e como, e que diferença fez 

com relação à situação anterior à implementação. Analisam-se os efeitos pretendidos 

e as consequências indesejáveis, bem como quais os impactos mais gerais na 

sociedade, na economia e na política134. (grifos acrescidos) 

 

A primeira fase, ou seja, a montagem da agenda pública135, diz respeito ao 

reconhecimento de que algum assunto é um problema público que requer mais atenção por parte 

do governo. Na fase formulação de uma política pública, é necessário que haja uma grande 

interação entre as entidades e agentes públicos e privados envolvidos, empenhados nesse 

processo de estudos técnicos, especialmente em relação ao conhecimento dos atores envolvidos 

e de seus respectivos interesses. Esses fatores são fundamentais para o êxito das posteriores 

fases de decisão e implementação da referida política. Porém, não basta o atendimento desses 

requisitos para o sucesso de uma política pública, sendo necessário o controle preventivo de 

legalidade e de legitimidade no sentido de garantir que determinada política esteja em 

conformidade com o ordenamento jurídico. 

Considerando que no Poder Executivo os agentes públicos são nomeados com base 

em critérios predominantemente políticos, os quais passam a ocupar lugares estratégicos no 

aparelho burocrático, faz-se necessário que as políticas públicas sejam formuladas em 

consonância com os parâmetros normativos aplicáveis. É justamente nesse momento que reside 

a importância da atividade de consultoria jurídica desempenhada por uma instituição de Estado, 

no caso, a Advocacia-Geral da União. 

Com efeito, por objetivar garantir a aplicação dos princípios da legalidade e da 

legitimidade que o trabalho prévio de consultoria jurídica desempenhada pela Advocacia-Geral 

da União se caracteriza como uma verdadeira função de controle no processo político. 

Caracterizando-se a formulação como um momento que envolve conflitos, negociação e 

acordos entre autoridades governamentais, agentes sociais e privados, consubstanciando-se na 

elaboração de ato normativo (lei ou regulamento) a explicitar as diretrizes, objetivos, metas e 

atribuição de responsabilidades, importante a presença do órgão de consultoria e 

assessoramento em defesa da legalidade e probidade. 

                                                
134 PEDONE, Luiz. Formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Brasília: FUNCEP, 1986. p. 

11-12. 
135 Pode ser definida como um conjunto de assuntos sobre os quais os governos e pessoas ligadas a eles concentram 

sua atenção em um determinado momento. 
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Conforme salienta Rommel Macedo, garantindo que as políticas públicas formuladas 

no âmbito do Poder Executivo estejam de acordo com o ordenamento jurídico, tanto no plano 

constitucional como no legal, a consultoria jurídica possibilita a responsabilização do 

administrador público pelos seus atos, na medida em que ele não se poderá valer de uma suposta 

eficiência no atendimento das demandas sociais para deixar de obedecer à lei e à 

Constituição136. A tarefa é por demais complexa e de fundamental importância para o êxito do 

projeto político, exigindo da Advocacia-Geral da União análise cuidadosa dos aspectos 

jurídicos relacionados ao plano político. 

Esse também é o posicionamento do professor Edilson Pereira Nobre Júnior. Para ele, 

a elaboração, pela via legislativa das políticas públicas, não pode prescindir do providencial 

auxílio dos advogados públicos, cuja atividade deverá ser exercida em sintonia e aproximada 

com os órgãos técnicos e representativos da atividade-fim da Administração, para cuja 

execução se destina a política. Essa participação é de grande relevo para que os aportes dos 

setores técnicos, no que concerne ao conteúdo das políticas, afinem-se com as normas 

constitucionais. Assim, a Advocacia pública se faz indispensável numa sociedade que se 

notabiliza pelo excesso de legislação técnica, durante a formulação das políticas públicas, a fim 

de que, numa articulação com os órgãos públicos incumbidos de sua execução, seja possível 

afiná-las com o sistema jurídico constitucional137. 

Com espeque nas etapas indicadas pelo professor Luiz Pedone, César Kirsch infere 

que o papel da Advocacia Pública se destaca especialmente nas fases que compreendem a 

formulação das políticas públicas e a sua implementação: 

 

Na fase de formulação de políticas públicas é que se dá, efetivamente, o início das 

análises, estudos e debates dos pontos e fatores existentes acerca do problema 
existente. Os aspectos sociais, econômicos, políticos e jurídicos são aqui discutidos, a 

fim de se encontrar as melhores diretrizes e coordenadas, para a resolução da questão 

enfrentada. Valores, princípios e leis são examinados nessa fase. Igualdade, 

liberdade, legalidade, moralidade, solidariedade e democracia são fatores que 

devem ser incorporados ao processo de discussão. A tomada de decisões é o 

momento em que o responsável pela política pública faz a escolha, dentre as opções 

que lhe foram apresentadas, para bem atingir o objetivo público colimado. O processo 

decisório é o momento crítico do processo de política pública, pois o governante tem 

de ter muita prudência e equilíbrio, para encontrar a solução mais adequada para o 

problema proposto. Uma decisão bem tomada terá condições de resolver o problema 

a ser enfrentado, ao passo que a decisão equivocadamente adotada, além de não 
resolver a situação, pode contribuir para agravá-la. A implementação de políticas é a 

                                                
136 MACEDO, Rommel. A atuação da advocacia-geral da união no controle preventivo de legalidade e 

legitimidade: independência funcional e uniformização de entendimentos na esfera consultiva. In: GUEDES, 

Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (coords.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a 

construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 465-483. p. 472-473. 
137 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Advocacia pública e políticas públicas. Boletim de Direito Administrativo 

– BDA, São Paulo: NDJ, ano 32, n. 12, p. 1141-1150, dez. 2016. 
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execução da política pública. Ocorre quando a política já está contida necessariamente 

numa espécie normativa. [...] Por fim, a avaliação de políticas públicas compreende a 

análise dos resultados da política executada. Preocupa-se em saber se o programa da 

política pública alcançou o objetivo pretendido. A avaliação de resultados tem grande 

importância, pois serve para subsidiar o tomador de decisões a encontrar o caminho 

mais adequado, quando diante de situação que guarda semelhança com outra já 

previamente resolvida ou fracassada, ajudando-o a entender os motivos do sucesso ou 

insucesso anteriores, evitando que o mal se repita, ou aperfeiçoando o êxito 

alcançado.138 (grifos acrescidos) 

 

Torna-se necessário salientar que a atividade de consultoria jurídica exercida pela 

AGU possui uma finalidade de caráter preventivo, uma vez que impede que políticas públicas 

formuladas venham a ser, especialmente na fase de implementação, questionadas judicial ou 

extrajudicialmente, sob o fundamento de serem contrárias ao ordenamento jurídico. Com um 

adequado controle preventivo de legalidade e legitimidade, espera-se que as políticas públicas 

formuladas dentro dos parâmetros jurídicos adequados possam ser implementadas sem 

contestações, seja pelos órgãos de controle, seja pelos integrantes da sociedade como um todo. 

Na fase de implementação das políticas públicas concebidas, formuladas e decididas 

pelos Poderes Executivo e Legislativo, a atuação da Advocacia Pública dá-se no auxílio e 

viabilização do plano político. No caso da Advocacia-Geral da União, a Orientação Regimental 

nº 8, de 27 de dezembro de 2002, dispõe que no desempenho das atribuições de seus cargos, os 

membros da Advocacia-Geral da União observarão, além da Constituição Federal, leis e atos 

normativos, o interesse público, os princípios éticos e morais, as políticas públicas fixadas pelo 

Governo Federal. 

Nessa etapa, analisando o problema jurídico apresentado pelo administrador, o 

membro da Advocacia Pública pode encontrar uma ou algumas opções jurídicas para eventual 

solução da questão. Nesse caso, para fins de viabilização e realização do interesse público, as 

alternativas jurídicas são apresentadas ao administrador, indicando – na hipótese de existir mais 

de uma opção - a que seja mais adequada, juridicamente segura e com maior probabilidade de 

êxito. 

Quanto à Advocacia-Geral da União, frise-se que é sua atribuição constitucional 

compatibilizar a política pública com o ordenamento jurídico, conferindo juridicidade aos atos 

do administrador público. Porém, como ressalta César Kirsch, não se trata de viabilizar de 

qualquer jeito a pretensão do governante, mas compatibilizá-la estritamente com as normas e 

princípios vigentes no sistema jurídico nacional. Por ser a AGU um órgão técnico, 

                                                
138 KIRCH, César do Vale. A necessária participação da Advocacia-Geral da União no processo de políticas 

públicas. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 66, jun. 2003. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4139>. 

Acesso: 10 out. 2017. 
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constitucionalmente independente, compromissado com o ordenamento jurídico, com a defesa 

do erário e com a viabilização de políticas públicas, será responsável pela blindagem jurídica 

do plano proposto, sendo irrelevante a sigla partidária do gestor139. 

No entanto, em diversos casos, a demanda é judicializada, tornando-se necessária a 

defesa da União em juízo, garantindo-se, assim, que a efetiva consecução das ações estatais se 

traduza em benefícios reais à população brasileira. A AGU, nesse caso, atuará em juízo para 

garantir a execução fiel e eficiente da política pública aprovada e em andamento, objetivando 

assegurar o pleno êxito140. 

Na medida em que o judiciário passa a intervir com mais intensidade nas políticas 

desenhadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, dependendo, inclusive, do interesse dos 

atores políticos em acionar a via judicial141, necessária se faz a análise do papel a ser 

desempenhado pela Advocacia Pública. 

Conforme ressalta Edilson Nobre, o magistrado encontra-se, na maioria das vezes, 

encerrado pelo raciocínio puramente jurídico, padecendo de uma escassez quanto aos detalhes 

técnicos que informam a elaboração de uma determinada política pública. Assim, durante o 

trâmite do processo judicial que se destina a aferir a legitimidade da política pública, o papel 

da Advocacia Pública se faz decisivo não somente para servidor de aparato formal à observância 

do devido processo legal, mas, sobretudo, pela possibilidade de trazer ao debate argumentos 

                                                
139 KIRCH, César do Vale. A alavancagem da AGU para a consolidação e o sucesso da Advocacia Pública de 

Estado no Brasil. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (coords.). Advocacia de Estado: 
questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 395-422. p. 

404. 
140 Exemplo recente de atuação na seara contenciosa na defesa da implementação de política pública de 

abastecimento de água para a região nordeste, foi a derrubada de medida liminar que impedia obras da transposição 

do Rio São Francisco. Em sede de suspensão de segurança, o Presidente do STJ, Ministro João Otávio de Noronha, 

acolhendo os argumentos da União, por meio da AGU, deferiu o pedido e liberou a retomada das obras. No caso, 

A AGU entrou com o pedido de suspensão de segurança no STJ contra decisão do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região que havia suspendido o contrato referente ao eixo norte, após um dos consórcios inabilitados para 

realizar as obras ter requerido a paralisação da execução do contrato relacionado ao empreendimento. Segundo o 

Ministro Presidente do STJ, manter a decisão que suspendeu a execução do trecho final da obra provocaria 

“elevados custos sociais e econômicos”, afrontaria o interesse público e ensejaria "grave lesão" à ordem, à saúde 
e à economia públicas. “Levando em consideração a importância das obras do eixo norte do Projeto de Integração 

do Rio São Francisco, sob o prisma regional e nacional, para a mitigação de situações adversas experimentadas no 

Nordeste brasileiro, conclui-se que a manutenção da decisão impugnada, além dos elevados custos sociais e 

econômicos, afronta o interesse público e enseja grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas”, frisou o 

Ministro. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Suspensão de Segurança 3079. DJe 23/04/2019. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=

SS%203079>. Acesso em: 16 maio 2019. 
141 LIMA, Flávia Danielle Santiago. Ativismo e autoconcentração no Supremo Tribunal Federal: uma proposta 

de delimitação do debate. 2013. 300f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, 2013. 
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técnicos da demanda, o que se afigura importante no âmbito da fiscalização de 

constitucionalidade142. 

Como bem observa Tiago Cury143 sobre o papel da Advocacia Pública nesse contexto 

prévio e pós-judicialização da política idealizada pelos poderes Legislativo e Executivo: 

 

Ao legislador cabe criar as leis necessárias para, conferindo densidade aos comandos 
constitucionais, efetivar, harmoniosamente, os inúmeros interesses que representam 

os fins do Estado; ao administrador cabe dar fiel execução a essas leis. Num e noutro 

caso, escolhas serão feitas. Se à Advocacia de Estado é atribuída a função e controlar 

a juridicidade dessas escolhas, quando emanadas do Poder Executivo, propõe-se que 

tal controle consista no adequado delineamento dos limites traçados pela moldura de 

possibilidades de aplicação do Direito. Cabe orientar o administrador sobre como é 

possível agir para que ele eleja, dentre as possibilidades abertas, aquela que, segundo 

a vontade do povo que ele representa, melhor atenda ao desempenho do múnus que 

lhe cabe enquanto agente político democraticamente eleito para fazer tais escolhas. 

Noutras palavras, ao exercer o controle de juridicidade, deve o advogado público 

postar-se como autêntico cientista do Direito. Posto um problema, deverá verificar, a 
partir da análise do Direito a aplicar, o delineamento da moldura de possibilidades, 

apresentando ao agente político os limites de liberdade que a juridicidade confere a 

seu agir político. 

 

E conclui Tiago Cury que o atuar científico, orientado ao agir político, coloca a 

Advocacia de Estado em posição única dentre as carreiras públicas que integram as Funções 

Essenciais à Justiça. Dentre todas, é a única da qual se pode exigir tal postura; as demais 

carreiras exercem, antes, funções jurídico-políticas, pois trazem ao Tribunal uma interpretação 

a qual pretendem que seja reconhecida como a única correta para o Direito a aplicar. Dessa 

forma, sintetiza que ao Advogado de Estado, no papel de controle de juridicidade, cabe a função 

jurídico-científica, deixando ao administrador o papel decisório, o papel de política jurídica (ou, 

melhor, política dentro da juridicidade)144. 

Nesse ponto, forçoso compreender a distinção entre função jurídico-científica e a 

função jurídico-política, nos moldes propostos por Hans Kelsen. À primeira, cabe estabelecer 

as possíveis significações de uma norma jurídica. Não há espaço para a tomada de decisões 

entre as possibilidades reveladas, devendo deixar tal decisão ao órgão que, segundo a ordem 

jurídica, é competente para aplicar o Direito. Essa função seria exercida pela Advocacia Pública 

para fins de orientação jurídica do poder político, exercendo o controle de juridicidade. 

                                                
142 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Advocacia pública e políticas públicas. Boletim de Direito Administrativo 

– BDA, São Paulo: NDJ, ano 32, n. 12, p. 1141-1150, dez. 2016. 
143 CURY, Tiago Gubert. Entre a judicialização e a juridicização da política: o espaço que cabe à advocacia de 

estado. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.esapergs.org.br/revistadigital/wp-

content/uploads/2016/04/Tiago-Cury.pdf>. Acesso em: 27 set. 2017. 
144 Ibidem. 
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Noutro vértice, a decisão pela adoção de uma dentre as várias possibilidades de 

aplicação do Direito caberia à função jurídico-política. Para Kelsen145:  

 

Um advogado que, no interesse do seu constituinte, propõe ao tribunal apenas uma 

das várias interpretações possíveis da norma jurídica a aplicar a certo caso, e um 

escritor que, num comentário, elege uma interpretação determinada, de entre as várias 

interpretações possíveis, como a única “acertada”, não realizam uma função jurídico-

científica mas uma função jurídico-política (de política jurídica) 

 

No Direito Administrativo, a discricionariedade da Administração Pública reflete o 

fato de que as decisões administrativas, em que pese sejam condicionadas juridicamente, são, 

na maioria dos casos, decisões políticas, e não jurídicas, vez que a administração é uma 

organização do sistema político, e não do sistema jurídico. 

Quando se aborda a questão da implementação das políticas públicas, significa 

contribuir para a formação e a execução das decisões políticas que vinculam a coletividade. 

Decisões essas, na maioria dos casos, discricionárias, com consequências futuras que implicam 

escolhas entre alternativas diversas, implicando avaliação de critérios técnicos, políticos, 

econômicos e jurídicos existentes. 

Abordando a consultoria jurídica como atividade de “tradução”, e considerando que 

seu objetivo é dar sustentação jurídica às políticas públicas formuladas, Guilherme 

Guimarães146 sintetiza essa importante função da Advocacia Pública: 

 

Já vimos que direito e política podem ser descritos como sistemas sociais que utilizam 

linguagens diversas, assim como diferentes critérios de decisão. Linguagens e 

critérios que devem ser traduzidos no interior da administração, pois a programação 

jurídica das decisões político-administrativas deve ser compreendida pelos 

administradores para que seja realmente efetiva. Cabe, então, aos advogados públicos 

desempenhar essa função. O principal objetivo dessa tradução é dar sustentação 
jurídico-constitucional às políticas públicas formuladas e implementadas pelo Estado, 

como forma de garantir eficiência e legitimidade. Legitimidade no sentido de conferir 

transparência e publicidade aos critérios jurídicos que orientam as decisões político-

administrativas, facilitando, assim, as atividades dos órgãos institucionais de controle 

e o próprio controle social realizada pela sociedade civil organizada. E eficiência no 

sentido de contribuir para a obtenção dos objetivos dessas políticas, isto é, a promoção 

dos direitos fundamentais do cidadão, prevenindo o quanto possível os riscos de 

                                                
145 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. Disponível em: <https://portalconservador.com/livros/Hans-Kelsen-Teoria-Pura-do-Direito.pdf>. Acesso 

em: 20 out. 2017. 
146 GUIMARÃES, Guilherme Francisco Alfredo Cintra. Advocacia de estado, administração pública e democracia: 

a função da consultoria jurídica na formulação e execução de políticas públicas. In: ANTERO, Samuel A.; 

SALGADO, Valéria Alpino Bigonha (Orgs.). Democracia, Direito e Gestão Pública: textos para discussão. 

Fundação Instituto para o Fortalecimento das Capacidades Institucionais – IFCI/Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG. Brasília: Editora IABS, 2012, p. 26. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-

publica/programas-e-projetos-de-gestao/arquivos/vol_5_textos_para_discussao_ciclo_de_debates.pdf>. Acesso 

em: 20 out. 2017.  



80 

 

conflito com os órgãos de controle e a eventual (e sempre prejudicial) anulação das 

decisões estatais. 

 

Sobre o objetivo e importância da atividade de consultoria jurídica, leciona Guilherme 

Guimarães que é dar consistência jurídica às decisões políticas (no sentido de discricionárias) 

da administração pública. A responsabilidade pela decisão, no entanto, cabe àquele que deve 

adotá-la, ao decisor, isto é, ao administrador. Aos órgãos de consultoria jurídica cabe apenas 

assessorá-lo, traduzindo-lhe o “direito vigente” em relação às alternativas decisórias 

disponíveis e às possíveis consequências jurídicas das suas decisões147. 

Nesse sentido, Filipo Amorim consigna que a Advocacia-Geral da União possui 

importante missão de, assessorando e representando a União judicial e extrajudicialmente, 

apontar o caminho da legalidade e da constitucionalidade ao gestor público, a fim de que as 

políticas públicas pretendidas sejam efetivadas148. 

Portando, é o advogado público quem deve proporcionar a justificativa jurídica à 

política pública idealizada pelos poderes Legislativo e Executivo, prevenindo um possível 

questionamento sobre a constitucionalidade do ato, como também municiando o administrador 

de elementos técnicos relevantes no eventual exame judicial dessas políticas públicas. 

Dessa forma, no que diz respeito às políticas públicas idealizadas pela União - 

aplicáveis por similitude aos demais entes federativos, a Advocacia Pública Federal deve 

desempenhar suas funções de consultoria e assessoramento jurídicos à administração 

consciente da importância e do impacto da atividade na qualidade das políticas públicas 

formuladas e implementadas pelo Estado. Os advogados públicos e demais servidores técnico-

administrativos, não sendo diretamente ligados aos aspectos políticos, possuem preparação e 

especialização técnica e profissional necessária à implementação impessoal dessas decisões e 

ao assessoramento técnico-burocrático essencial à sua formulação. 

 

  

                                                
147 GUIMARÃES, Guilherme Francisco Alfredo Cintra. Advocacia de estado, administração pública e democracia: 
a função da consultoria jurídica na formulação e execução de políticas públicas. In: ANTERO, Samuel A.; 

SALGADO, Valéria Alpino Bigonha (Orgs.). Democracia, Direito e Gestão Pública: textos para discussão. 

Fundação Instituto para o Fortalecimento das Capacidades Institucionais – IFCI/Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG. Brasília: Editora IABS, 2012, p. 28. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-

publica/programas-e-projetos-de-gestao/arquivos/vol_5_textos_para_discussao_ciclo_de_debates.pdf>. Acesso 

em: 20 out. 2017. 
148 AMORIM, Filipo Bruno Silva. A Advocacia-Geral da União e as políticas públicas: um estudo acerca da 

defesa judicial da União, no marco constitucional do Estado democrático de direito. 2012. 253f. Dissertação 

(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro Universitário de Brasília, Brasília-DF, 2012. 
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4 O CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PODER JUDICIÁRIO 

 

No cenário atual, sob a expectativa de segurança jurídica das relações, a busca pelo 

Judiciário é evidente. Os litígios estão irradiados em todos os recantos das democracias 

contemporâneas, inclusive nas escolas, nos espaços públicos, nas empresas, nas vidas privadas 

e, pode-se acrescentar, em quase todos os aspectos do governo e na elaboração e execução de 

políticas públicas. 

O Poder Judiciário vem desempenhando papel cada vez mais destacado tanto no 

desenho quanto na implementação de políticas públicas. Sua participação ocorre quando do 

controle judicial de atos administrativos e legislativos. No momento desse controle, fins e meios 

escolhidos pelos demais poderes sujeitam-se à revisão judicial, especialmente pelo princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. 

A doutrina trata esse fenômeno sob a expressão “judicialização da política” e enseja a 

discussão sobre e em qual extensão deve o Judiciário intervir na revisão dos atos administrativos 

e legislativos que instrumentalizam políticas públicas. Inúmeras e complexas questões 

controvertidas da agenda nacional têm desaguado no Judiciário como fruto de um intenso 

processo de judicialização das relações sociais. Gradativamente esse poder passou a ser 

chamado a se pronunciar sobre as mais variadas questões envolvendo assuntos de elevada carga 

política, moral, econômica, social e religiosa149. 

Conforme observa Maria Paula Dallari Bucci, essa questão não é uma exclusividade 

do Brasil. Afirma a professora que a própria existência da chamada judicialização da política é 

um fator que por si demonstra a processualidade das políticas públicas, na medida em que maior 

número de conflitos sociais passa a ser submetido à lógica processual, submetido ao Poder 

Judiciário, uma vez que o modelo jurídico da CF favorece a admissão do conflito e não sua 

rejeição. O processo judicial vem se modernizando e se atualizando, não apenas no Brasil, de 

modo a buscar corresponder ao anseio social. Citam-se como exemplos os processos coletivos, 

a abertura ao tratamento dos interesses difusos e coletivos, a adoção das tecnologias de 

                                                
149 Sobre a temática, interessante a seguinte afirmação do ministro Gilmar Mendes: “[...] dentro de sua competência 

de dar a última palavra sobre quais direitos a Constituição protege, as Cortes Constitucionais, quando chamadas a 

decidir sobre tais controvérsias, têm exercido suas funções com exemplar desenvoltura, sem que isso tenha causado 

qualquer ruptura do ponto de visa institucional ou democrático. Importantes questões nas sociedades 

contemporâneas têm sido decididas não pelos representantes do povo reunidos no parlamento, mas pelos 

Tribunais Constitucionais.” (Voto proferido na ADI 3510. Pleno. Rel. Min. Carlos Ayres Brito. T. Pleno. DJe 

28/05/2010, grifos acrescidos). Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2299631>. Acesso em: 15 maio de 2019. 
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informação e comunicação, e uma série de inovações processuais e procedimentais que 

decorrem da litigiosidade de massa, em busca de maior amplitude e eficácia150. 

Apesar da separação de poderes, na qual o Legislativo, Executivo e Judiciário devem 

atuar de forma independente e harmônica, observa-se com mais frequência que relevantes 

questões de cunho social, moral e político, que eram tradicionalmente dirimidas pelos poderes 

Legislativo e Executivo, estão sendo deslocadas para o âmbito do Poder Judiciário. As decisões 

das maiorias governantes passaram a ser confrontadas perante as instâncias judiciais, mediante 

o manejo de preceitos constitucionalizados. 

Nesse contexto, a problemática encontra-se em conceber se o Judiciário possui 

atribuição constitucional para intervir indistintamente nas políticas idealizadas e desenvolvidas 

pelos demais poderes ou se essa intervenção seria apenas residual, isto é, nos casos de omissão 

dos Poderes Legislativo e Executivo, com o fim de correção ou realinhamento dessas políticas. 

Busca-se estudar em que medida e por que meios é possível equilibrar o exercício do controle 

das políticas públicas pelo Judiciário, com a deferência às deliberações dos demais poderes que, 

de forma mais abrangente, representam os interesses coexistentes em uma sociedade 

hipercomplexa. 

Com efeito, objetiva-se analisar no presente capítulo, especialmente em face do 

princípio da separação de poderes, a legitimidade e limites dessa intervenção do Judiciário no 

processo de formação e implementação de políticas públicas. De forma paralela, investigar 

como o processo de judicialização da política pode impactar em outras políticas públicas 

prioritárias e possíveis reflexos de ordem social, política e econômica. 

Inicialmente, aborda-se o princípio da separação dos poderes no Direito brasileiro, na 

perspectiva histórica e mitigações expressas no texto constitucional, com o intuito de 

instrumentalizar o controle recíproco e sistema de freios e contrapesos. 

Depois, busca-se averiguar, tendo como parâmetro o princípio da separação de 

poderes, a legitimidade e limites da atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas 

públicas. Buscar-se-á examinar os reflexos dessa intervenção, na qual o Judiciário passa a 

assumir a corresponsabilidade na efetivação das metas e compromissos estatais, interferindo de 

maneira mais incisiva no controle do processo político. 

Na sequência, passa-se ao estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre 

o princípio da separação de poderes, com enfoque para a posição da Corte quanto à legitimidade 

da atuação e os parâmetros de controle pelo Judiciário no direcionamento das políticas públicas. 

                                                
150 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013. p. 192. 
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4.1 A TEORIA DA SEPARAÇÃO DE PODERES NO CENÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Pela teoria contratualista, articulada por Thomas Hobbes e desenvolvida por John 

Locke e Jean Jaques-Rousseau, a formação do Estado passa por um pacto entre os indivíduos, 

no qual renunciam parcela de sua liberdade ao reconhecer no Estado um ente autônomo capaz 

de manter a ordem social (“contrato ou pacto social”). 

A despeito da separação e independência, a fim de garantir a harmonia entre os poderes 

constituídos e a lealdade institucional, a própria Constituição Federal de 1988 traz um conjunto 

de expedientes de controles recíprocos entre os poderes, denominados pela doutrina como 

“freios e contrapesos” (check and balances), demonstrando não apenas uma separação de 

funções, como também uma série de atribuições especializadas imputadas aos órgãos do Estado. 

Nessa formatação, precipuamente, cabe ao Executivo o exercício predominante da 

função administrativa, atuando de forma prática e concreta visando à realização de uma 

utilidade pública, de modo direto e imediato. A função típica do Executivo é concretizar os 

comandos normativos abstratamente previstos, fazendo atuar a Constituição e os comandos 

normativos primários e secundários que a complementem.  

Ou seja, cabe a essa função estatal atender de forma imediata o interesse público por 

intermédio de prestações positivas, por meio de ferramentas de atuação como a formulação de 

políticas públicas, entendidas essas como o conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado a fim 

de atender o interesse público. É o responsável pela direção política do governo como pela 

gestão da máquina administrativa, que dá impulso e execução às políticas públicas. Configura-

se, assim, como principal protagonista do impulso e das iniciativas que dão forma às políticas 

públicas. 

Com efeito, não resta dúvida de que a definição das prioridades da população é fruto 

da delegação popular, que se implementa com a eleição de representantes do Executivo e do 

Legislativo. Ou seja, a escolha do direcionamento dos recursos e da organização dos serviços 

públicos constitui expressão da democracia representativa, tanto do Legislativo quanto do 

Executivo. Isto é, quando o povo elege os seus representantes, outorga a eles o poder para 

decidir sobre a destinação dos recursos públicos (observada a legalidade administrativa) e a 

organização dos serviços públicos151. 

                                                
151 Segundo o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 208893: 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE – NÃO CABIMENTO DE 
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Glauco Barreira Magalhães Filho, abordando o princípio da repartição funcional, 

leciona: 

 

A Hermenêutica Jurídica Clássica desenvolveu técnicas (gramatical, lógica, 

sistemática, histórica, sociológica e teleológica) que são adotadas na interpretação de 

normas de qualquer amo do Direito Positivo. Houve, entretanto, após a admissão da 

aplicabilidade imediata dos princípios constitucionais, a necessidade de um novo 

modelo hermenêutico, sendo essa a motivação para a elaboração dos chamados 

princípios de interpretação especificamente constitucional. É importante ressaltar que 
as técnicas tradicionais não foram negligenciadas, mas sim, complementadas por 

esses princípios, que, para alguns, são apenas novos aspectos ou aplicações das 

técnicas clássicas já mencionadas. Passaremos, agora, a analisar os referidos 

princípios hermenêuticos: [...] 5) Princípio da repartição funcional. Se a 

Constituição organiza estruturalmente o Estado, regulando e distribuindo 

funções entre os seus órgãos, o intérprete deve ater-se rigorosamente às 

prescrições voltadas para esse sentido. Não é permitido ao Judiciário interpretar 

ampliativamente as competências, muito menos a sua. Só o constituinte poder 

criar casos específicos de interpenetração de poderes. O objetivo desse princípio é 

assegurar a validade da separação de poderes, evitando conflitos interorgânicos ou 

federativos.152 (grifos acrescidos) 

 

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles153 consigna que o administrador, em contato com 

a realidade, está em condições de bem apreciar a conveniência e oportunidade na prática de 

certos atos, tarefa que, na maior parte dos casos, seria mais difícil ao legislador prover com 

justiça e acerto. Para o referido autor, os órgãos do Executivo estão, em muitos casos, em 

condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao 

interesse coletivo. Ou seja, para se conhecer uma política pública, sua existência, conformação 

e adequação, é preciso apreender as informações oriundas principalmente do Poder Executivo. 

                                                
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO - 
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE 

REALIZAÇÃO DA OBRA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO ECA APONTADOS 

COMO VIOLADOS. Requer o Ministério Público do Estado do Paraná, autor da ação civil pública, seja 

determinado ao Município de Cambará/PR que destine um imóvel para a instalação de um abrigo para 

menores carentes, com recursos materiais e humanos essenciais, e elabore programas de proteção às 

crianças e aos adolescentes em regime de abrigo. Na lição de Hely Lopes Meirelles, “só o administrador, em 

contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência 

na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei - de maneira geral e 

abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de 

sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo”. Dessa forma, 
com fulcro no princípio da discricionariedade, a Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar 

o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. 

Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município e determinar 

a construção de obra especificada. Recurso Especial 208893. Segunda Turma. Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 

22/03/2004, grifos acrescidos. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=169876&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. 

Acesso em: 10 mar. 2019. 
152 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de hermenêutica jurídica. São Paulo: Atlas, 2015. p. 111- 

113. 
153 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 116. 
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No entanto, sempre que demandas judiciais adentram no exame do exercício das 

políticas públicas e buscam compelir a Administração, especialmente na função executiva, a 

andar além dos seus próprios passos, sob a interferência de uma tutela externa (Ministério 

Público, Defensoria Pública, partidos políticos, dentre outros), merece ser redobrado o cuidado 

a ser dispensado pelo Estado-Juiz quando da apreciação dos pedidos, sob pena de violação do 

devido processo legal substantivo154 e da máxima da separação das funções estatais instituída 

no art. 2º da CF. 

Com efeito, especialmente nas duas últimas décadas, quando da transição à 

democracia, o Judiciário tem enfrentado as chamadas “escolhas trágicas” (ou “questões trágicas 

da vida em sociedade”), expressão empregada com a finalidade de traduzir a tensão existente 

entre o desejo de atender, de um lado, um pedido de concretização de direito social (muitas 

vezes, de elevado custo), e as dificuldades governamentais de viabilizar a aplicação dos seus 

escassos recursos financeiros, de outro. 

Não resta dúvida de que na realidade democrática ainda em formação, própria de uma 

sociedade periférica ou semiperiférica, o papel do Judiciário se reveste de importância na 

efetivação dos direitos constitucionais, considerando que a sociedade ainda não atingiu um 

nível satisfatório de organização. Conforme salienta Luiz Henrique Diniz Araújo, a partir do 

início do século vinte, os tribunais se tornaram atores versáteis na governança de muitas 

democracias constitucionais, e os juízes passaram a desempenhar diversos papéis na política e 

na elaboração de políticas públicas155. 

Oscar Vilhena Vieira reforça essa argumentação ao afirmar que a Constituição Federal 

de 1988 atribuiu ao Supremo Tribunal Federal um papel central no sistema político brasileiro. 

Nos últimos anos, raros foram os dias em que decisões do STF não se tornaram manchete dos 

principais jornais brasileiros, nas mais diversas áreas (política, economia, legislação, polícia, 

ciência, educação, cultura, dentre outras). Todas as questões mais relevantes discutidas na 

sociedade brasileira parecem reclamar uma decisão da Suprema Corte, tornando a sua presença 

uma constante na nossa vida pública156. 

Nesse contexto, torna-se imperioso analisar a legitimidade e eventuais limites dessa 

intervenção do Judiciário no processo de implementação de políticas públicas, no atual cenário 

                                                
154 Apesar de não estar expresso no texto constitucional, o princípio da proporcionalidade pode ser extraído do 

direito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), em sentido material ou substancial. 
155 ARAÚJO, Luiz Henrique Diniz. O ativismo judicial e seus limites. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. p. 

32. 
156 VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 161. 
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de omissão dos Poderes Legislativo e Executivo na instituição e regulamentação de certas 

políticas que objetivam, no mais das vezes, assegurar direitos fundamentais contidos na 

Constituição Federal de 1988. Além do aspecto doutrinário, necessário se faz o estudo de 

decisões exaradas por parte do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. 

 

4.1.1 A teoria clássica da separação de poderes 

 

Como salienta Nuno Piçarra, a análise das raízes históricas da doutrina e do princípio 

da separação dos poderes, com a configuração dada pelas primeiras constituições que o 

acolheram, representa tema importante e demonstra “o muito que havia e há por descobrir sobre 

ele, apenas do abundantíssimo número de obras que lhe têm sido dedicadas, [...].”157. 

No tocante ao aspecto histórico, em que pese ter adquirido consagração com a obra 

clássica de Montesquieu158, a origem da teoria da separação de poderes possui antecedentes 

mais antigos. Pode-se afirmar que a história da separação dos poderes é a história da evolução 

da limitação do poder político, objetivo fundamental da doutrina da separação dos poderes. 

Conforme consigna Nuno Piçarra, essa doutrina remonta à Grécia e Roma antigas.159 

De acordo com o referido autor, de forma mais concreta, as origens da ideia da 

separação dos poderes estariam no conceito de constituição mista de Aristóteles, em sua obra 

“A Política”, segundo o qual: 

 

[...] constituição mista já será aquela em que vários grupos ou classes sociais 

participam do exercício do poder político, ou aquela em que o «exercício da 

soberania» ou o governo, em vez de estar nas mãos de uma única parte constitutiva 

da sociedade, é comum a todas elas. Contrapõem-se-lhe, portanto, as constituições 

puras em que apenas um grupo ou classe social detém o poder político. 

Como «o legislador e o bom político não devem ignorar nem o governo que é em si o 

melhor, nem o mérito do governo que é submetido ao seu exame», Aristóteles 

considera a constituição mista como a melhor constituição, justamente porque sé ela 
tem em conta, ao mesmo tempo, os ricos e os pobres. Mais concretamente, a melhor 

constituição é a que resultar da mistura da forma de governo dos ricos – oligarquia – 

com a forma de governo dos pobres e das pessoas pouco afortunadas – democracia -, 

procurando constituir o seu meio-termo – república.160 

 

Dessa forma, com base no conceito de constituição mista, Nuno Piçarra extrai do 

pensamento aristotélico a ideia de equilíbrio ou balanceamento das classes sociais que viria a 

                                                
157 PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: um contributo para 

o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989. p. 16. 
158 MONTESQUIEU, Charles de Secondat Baron de. O espírito das leis. Tradução: Cristina Muracho. 2. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. 
159 PIÇARRA, op. cit., 1989, p. 17. 
160 Ibidem, p. 33-34. 



87 

 

ser associada à teoria da separação de poderes, em uma fase já adiantada de sua evolução, por 

meio da sua participação no exercício do poder político. 

No entanto, a doutrina da separação de poderes, entendida como teoria técnico-

organizatória (distinção entre funções estaduais e distribuição de cada uma delas a órgãos 

diferentes) é de origem moderna, e efetivamente encontrará em John Locke e Montesquieu seus 

grandes sistematizadores; o inglês, pioneiro, por intermédio do “Segundo Tratado sobre o 

Governo Civil” (1681), e o francês no célebre “O Espírito das Leis” (1748). 

Foi na Era Moderna, portanto, que a divisão do exercício do poder adquiriu contornos, 

sobretudo no auge da evolução política por que passou a Inglaterra até a edição do Bill os Rigths, 

em 1689. 

Baseado na realidade inglesa do seu tempo, Locke escreveu sua obra que começa com 

a descrição do estado de natureza, que tem como pressupostos a liberdade e igualdade. Nas 

palavras de Locke161: 

 

[...] um estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir suas ações, dispor 

de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito 

natural, sem pedir autorização de nenhum outro homem nem depender de sua vontade. 
Um Estado, também de igualdade, onde a reciprocidade determina todo o poder e toda 

a competência, ninguém tendo mais que os outros [...]. 

 

O pensador inglês afirma que, ainda que no estado de natureza os homens tenham 

direitos, o gozo desses é precário. Sendo uma lei natural violada, por algum indivíduo que 

abusou da liberdade, o direito de punir e de exigir reparação compete ao próprio vitimado, vez 

que todos são iguais perante o Direito Natural. Há, portanto, certo grau de arbitrariedade e 

insegurança. Isso faz com que os homens desejem pôr fim ao estado de natureza para constituir 

um governo civil, por meio do contrato social. 

Para Locke162, o objetivo capital e principal da união dos homens em comunidade 

sociais e de sua submissão a governos é a preservação de sua propriedade, que compreende a 

vida, a segurança e os bens. Elenca as carências do estado de natureza, quais sejam: lei 

estabelecida, fixa e conhecida; juiz conhecido e imparcial; e um poder para apoiar, manter e 

executar as sentenças quando justa.  

Destarte, pode-se interpretar que, segundo a teoria lockeana, haveria três funções do 

Estado: elaborar as leis que disciplinariam o uso da força na comunidade civil; aplicar as leis 

                                                
161 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os limites e 

os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 

2001. p. 83. 
162 Ibidem, p. 156. 
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aos membros da comunidade; e de relacionamento com outros Estados, que competiriam, 

respectivamente, ao Legislativo, Executivo e Federativo. Não aparece na obra do autor o 

Judiciário como corpo independente dos demais. 

Entretanto, na sequência, Locke163 pontua que o homem detém apenas dois poderes no 

estado de natureza, o de fazer o que ele acha conveniente para sua própria preservação e para 

aquela dos outros dentro dos limites autorizados pela lei da natureza e o poder de punir os 

crimes cometidos contra aquela lei, os quais são renunciados para ingressar na sociedade civil.  

Da renúncia a esses, deriva o poder do Estado de elaborar as leis e assegurar o 

cumprimento dessas, visando à proteção da liberdade e da propriedade. Portanto, para a doutrina 

política lockeana, o Legislativo e o Executivo são os dois poderes. 

No âmbito dessa estrutura, a liberdade e a propriedade estariam asseguradas não 

somente por meio da previsão dos poderes Legislativo e Executivo como também pela 

separação e distinção desses poderes. Se as mesmas pessoas criassem e aplicassem as leis, 

poderia haver abuso, preservando-se interesses pessoais em detrimento do bem comum.  

A primeira lei positiva da sociedade política deve estabelecer o Poder Legislativo, que 

é tido como poder supremo, mas não ilimitado. Locke164 aponta restrições à atuação legislativa: 

 

Primeiro: Ele deve governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas, e se abster 

de modificá-las em casos particulares, a fim de que haja uma única regra para ricos e 

pobres, para o favorito da corte e o camponês que conduz o arado. Segundo: Estas leis 

só devem ter uma finalidade: o bem do povo. Terceiro: O poder legislativo não deve 

impor impostos sobre a propriedade do povo sem que este expresse seu 

consentimento, individualmente ou através de seus representantes. E isso diz respeito, 

estritamente falando, só àqueles governos em que o legislativo é permanente, ou pelo 

Menos em que o povo não tenha reservado uma parte do legislativo a representantes 

que eles mesmos elegem periodicamente. Quarto: O legislativo não deve nem pode 

transferir para outros o poder de legislar, e nem também depositá-lo em outras mãos 

que não aquelas a que o povo o confiou. 

 

O Legislativo seria supremo porquanto havia sido escolhido pela comunidade social 

que a ele concedeu o poder de estabelecer leis fixas e conhecidas para a preservação da 

liberdade e da propriedade. Por sua vez, o Executivo estaria naturalmente subordinado à 

elaboração legislativa, já que dependeria da edição de atos normativos para atuar e o exercício 

de suas funções deveria obedecer à prescrição legal.  

                                                
163 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os limites e 

os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 

2001. p. 157-158. 
164 Ibidem, p. 169. 
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Não obstante, Locke reconhece certa autonomia ao Executivo quando estabelece a 

competência desse para convocar e dissolver reuniões do Legislativo, bem como para dispor 

acerca de matérias ainda não regulamentadas segundo exigir o bem público. Imperioso frisar 

que o Poder Judiciário não é tratado por Locke como poder genuíno autônomo. Nesse sentido, 

confira-se Bobbio165: 

 

[...] Os legisladores e os juízes têm a mesma função: estabelecer o direito, isto é, as 

normas de convivência. Pouco importa que os primeiros estabeleçam de modo 

abstrato e os segundos em casos concretos: a distinção não é qualitativa. Qualitativa 
é a diferença entre legisladores e juízes, de um lado, e os executores, do outro: os 

primeiros discriminam o que é justo e injusto, os segundos aplicam a força para 

assegurar a observância das regras decididas, preventivamente pelos legisladores e, 

em casos de conflito, pelos juízes. [...] para Locke, não há uma diferença essencial 

entre Legislativo e Judiciário, que representam dois aspectos distintos do mesmo 

poder. [...] 

 

Por essa visão clássica, o Judiciário, ao contrário do Legislativo, não seria um poder 

criativo, mas puramente passivo, sendo a imparcialidade um atributo característico dos 

magistrados, competindo-lhes a aplicação rígida da Lei ao caso concreto. No Capítulo XII (Dos 

poderes legislativo, executivo e federativo da comunidade civil), Locke166 aponta a existência 

de um terceiro poder, o Federativo, que tem a competência de fazer a guerra e a paz, ligas e 

alianças, e todas as transações com todas as pessoas e todas as comunidades que estão fora da 

comunidade civil. Embora encare esse Poder como distinto, observa que, em regra, ele estará 

nas mãos do Executivo.  

Delineados os poderes da comunidade civil, torna-se necessário considerar qual a 

relação entre eles. Para Bobbio, a teoria idealizada por Locke nada tem a ver com a teoria da 

separação e do equilíbrio entre os poderes, mas de separação e de subordinação. Coube a 

Montesquieu a solução que visa à coordenação de poderes. 

Em síntese, pela visão do filósofo inglês, há nítida supremacia do legislativo; o 

Judiciário não seria um poder autônomo, competindo ao magistrado tão somente aplicar a lei 

ao caso concreto, por meio de técnica silogística. Não haveria separação e independência entre 

os Poderes reconhecidos (Legislativo, Executivo e Federativo), mas sim subordinação dos 

demais ao Legislativo. 

                                                
165 BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. Tradução: Sérgio Bath. 2. ed. Brasília: Editora Universidade 

de Brasília, 1997. p. 232-233. 
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os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes, Marisa Lobo da Costa. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 
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Embora distantes da fórmula clássica da separação de poderes, idealizada por 

Montesquieu, essas teorizações já continham a ideia da necessária divisão funcional do poder 

político, de forma a não ficar depositado em uma única mão. 

A teoria da Separação de Poderes foi delineada pelo pensador francês, Barão de 

Montesquieu, em “O Espírito das Leis”, no capítulo VI (da Constituição da Inglaterra) do Livro 

XI, que trata das leis que formam a liberdade política. Partindo da necessidade de que os órgãos 

estatais (Poder Legislativo, Executivo e Judiciário) deveriam controlar-se reciprocamente, 

estabeleceu uma separação orgânica das funções estatais167. 

Após definir liberdade política como o direito de fazer tudo o que as leis permitem, 

Montesquieu prossegue asseverando que a experiência eterna mostra que todo homem o qual 

tem poder é tentado a abusar dele; vai até onde encontra limites. E para evitar o abuso é 

necessário que “o poder limite o poder”. A atribuição das três funções do Estado a corpos 

distintos seria o mecanismo institucional que permitiria a atuação do princípio segundo o qual 

“o poder freie o poder”168. 

Montesquieu classificou os três poderes do Estado: o Poder Legislativo, em que o 

príncipe ou magistrado faz, corrige ou revoga leis; o Poder Executivo das coisas que dependem 

do direito das gentes, em que se faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece 

a segurança, previne invasões; e o Poder Executivo das coisas que dependem do direito civil, 

em que se pune os crimes ou julga as querelas dos indivíduos, sendo esses dois últimos 

intitulados, respectivamente, como Poder Executivo do Estado e Poder de julgar.  169 

O Poder Legislativo seria confiado à nobreza (Câmara Alta) e aos representantes 

eleitos (Câmara Baixa), pois “Sempre há num Estado, pessoas distintas pelo nascimento, pelas 

riquezas ou pelas honras; mas se elas estivessem confundidas no meio do povo e só tivessem 

uma voz como a dos outros comum seria sua escravidão, e elas não teriam nenhum interesse 

em defendê-las, porque a maioria das resoluções é contra elas”170. 

O povo não participava diretamente do governo, como nas repúblicas antigas, 

competindo-lhes apenas eleger os representantes. Além disso, era defendido o voto censitário, 

somente poderia votar e ser votado o indivíduo que demonstrasse um patamar mínimo de renda. 

                                                
167 MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Mandado de injunção: um instrumento de efetividade da 
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Foram atribuídas ao corpo legislativo duas tarefas: fazer leis e fiscalizar a execução 

dessas. Nobreza hereditária (Câmara Alta) e representantes eleitos (Câmara baixa) limitam-se 

pela comunhão das mesmas faculdades de estatuir, (“direito de ordenar por si mesmo, ou de 

corrigir o que foi ordenado por outrem”) e de impedir (“direito de anular uma resolução tomada 

por outrem”)171. 

O Poder Executivo do Estado deveria ser exercido por um monarca, responsável pelas 

relações internacionais (direito das gentes) e por algumas questões internas, por exemplo, a 

segurança. Competia a esse Poder regulamentar a convocação e a duração das assembleias das 

Câmaras, bem como limitar as iniciativas do corpo legislativo, por meio da faculdade de 

impedir (veto), caso contrário, esse seria despótico, sendo-lhe vedado deflagrar o processo 

legislativo. 

O Legislativo não poderia sustar o veto do Executivo, mas poderia acompanhar a 

execução das leis editadas e punir os maus conselheiros (ministros, por exemplo). O rei era 

intocável, caso contrário, o corpo legislativo tornar-se-ia tirânico.  

Uma das questões novas de Montesquieu frente a Locke diz respeito à introdução da 

ideia de um mecanismo de neutralização dos “três poderes”, conforme trecho a seguir: 

 

Eis então a constituição fundamental do governo de que falamos. Sendo o corpo 

legislativo composto de duas partes, uma prende a outra com sua mútua faculdade de 

impedir. Ambas estarão presas ao poder executivo, que estará ele mesmo preso ao 

legislativo. Estes três poderes deveriam formar um repouso ou uma inação. Mas, 

como, pelo movimento necessário das coisas, eles são obrigados a avançar, serão 

obrigados a avançar concretamente172. 

 

Ao definir a paralisia recíproca entre os “três poderes”, o pensador francês faz remissão 

ao Rei (Poder Executivo), à Câmara Alta e à Câmara Baixa (Poder Legislativo). Segundo 

Montesquieu, o Poder de julgar seria invisível e nulo. Diferentemente do Poder de Legislar e 

do Poder de Executar do Estado, que seriam neutralizados pela comunhão das faculdades de 

estatuir e impedir, tal Poder seria neutralizado em si mesmo por força de como os tribunais 

eram constituídos e do modo de decidir dos juízes.  

Os tribunais deveriam ser constituídos por pessoas extraídas do corpo do povo, durante 

apenas o tempo necessário para o julgamento de determinada questão, havendo a possibilidade 

de o criminoso escolher os juízes e de que os juízes escolhidos fossem da condição do acusado.  
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Em relação ao modo de julgar, refletindo um pensamento liberal, Montesquieu 

defendia que os juízes nada mais eram do que a “boca da lei” (bouche de la loi). Para o filósofo 

francês, “os juízes da nação são apenas, como já dissemos, a boca que pronuncia as palavras da 

lei; são seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor”173. 

Sobre a importância e reflexo da teoria aprofundada por Montesquieu, relevante citar 

a lição de Ives Gandra da Silva Martins, ao dizer que: 

 

O que Locke e a Inglaterra ofertaram para o aprofundamento temático de Montesquieu 

foi a tripartição equilibrada do poder. Hoje, estamos convencidos – quanto mais lemos 

os autores modernos – de que, em matéria de Direito, pouco se acrescentou ao que os 

romanos criaram; e, em matéria de Filosofia, pouco se acrescentou ao que os gregos 

desvendaram. Qualquer filósofo posterior, como Políbio, que era também historiador, 

passando por Hume, Hobbes, Locke, Bacon, Maquiavel – historiador, filósofo, 
político e sociólogo – Rousseau e outros, traz pequena contribuição ao pensamento 

universal descortinado pelos gregos. Tenho a impressão de que depois dos gregos 

pouca coisa se pôde criar. Criaram-se variações inteligentes, mas o tema central de 

Filosofia se encontra na Grécia e o do Direito em Roma. Ora, com a tripartição 

equilibrada de poderes de Montesquieu, chega-se à discussão do sistema de governo, 

já a esta altura, após a Revolução Francesa, eliminando-se de vez a possibilidade de 

se discutir a permanência de monarquias absolutas174. 

 

Por outro lado, José Rodrigo Rodriguez traz uma observação de que o sentido de “O 

espírito das leis” nunca foi afirmar os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, como a 

essência do Estado de Direito, mas sim mostrar que é necessário criar poderes e contrapoderes 

para evitar a constituição de polos de poderes absolutos, sem nenhum controle. Não seria 

necessário que os poderes fossem três e que funcionassem de acordo com a lógica neutralizada 

da separação de poderes. O ponto central é armar uma trama institucional que não admita o 

arbítrio, independentemente de qual desenho se venha a adotar.175 

Ao tratar da separação de poderes e sua origem, Luigi Ferrajoli coloca: 

 

En el uso clásico del modelo de Montesquieu la división se refería a tres poderes: el 

Legislativo, el ejecutivo y el judicial; en el modelo de Locke se refería simplemente a 

dos poderes, el legislativo y el Ejecutivo. Se trata de modelos elaborados hace tres 

siglos con referencia a arreglos institucional es incomparablemente más simples que 

los de las actuales democracias constitucionales: en ese entonces las funciones del 
Estado eran poco más que la función penal y el mantenimiento del orden público al 

interior y la defensa militar al exterior. Respecto a estos arreglos la función principal 

de la división de poderes era la de diferenciar a los poderes del Estado, de tal manera 

que uno fuera el freno y el límite del otro; en particular, se trataba de garantizar la 
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separación e independencia del poder monárquico de otra forma absoluto, de la 

función legislativa y de la función judicial.176 

 

Em uma terceira fase da concepção e desenvolvimento da teoria, os Federalistas 

vieram aprofundar o debate e foram além ao dispor acerca do sistema de freios e contrapesos e 

do poder político do Judiciário. Embora com enfoques diferentes, França e Estados Unidos 

orientaram-se por esse princípio. 

Alexandre Hamilton, James Madison e John Jay publicaram no Daily Advertiser de 

Nova York uma séria de oitenta e cinco artigos cujo objetivo era esclarecer os Estados recém-

independentes da Inglaterra acerca das instituições republicanas projetadas na Constituição 

norte-americana, redigida na Convenção da Filadélfia em maio de 1787. Textos que, 

posteriormente, foram compilados e publicados em “O Federalista” (1788). 

Os primeiros anos de independência revelaram que os governos eleitos não estavam 

imunes ao arbítrio; segundo Hamilton, Madison e Jay177, a acumulação dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário nas mãos de um só indivíduo, ou de uma só corporação, seja por 

conquista ou eleição, constitui necessariamente tirania. A separação de poderes difundiu-se 

como necessária à limitação do poder político do Estado e à defesa das liberdades individuais. 

Entretanto, os antifederalistas acreditavam que o projeto de Constituição norte-

americana havia desconsiderado a concepção clássica do princípio da separação de poderes 

idealizada por Montesquieu ao permitir certo nível de interferência entre os Poderes. 

Para Hamilton, Madison e Jay, tal crítica era desprovida de qualquer fundamento, uma 

vez que o pensador francês não defendia uma separação total e absoluta entre os três Poderes, 

mas sim que esses não poderiam estar concentrados na mesma pessoa ou corporação. 

Nesse contexto, é introduzido na Constituição norte-americana o sistema de freios e 

contrapesos. Nas palavras dos citados federalistas178: 

 

A que meio se recorrerá, portanto, para manter na prática a separação essencial de 

poderes, que a Constituição estabelece em teoria? Como todos os remédios exteriores 

são sem efeito, não há outro remédio possível senão traçar de tal maneira a construção 

do governo, que todas as suas diferentes partes possam reter-se umas às outas nos seus 

respectivos lugares. [...] Para manter a separação de poderes, que todos assentam ser 

essencial à manutenção da liberdade, é de toda necessidade que cada um deles tenha 
uma vontade própria, por consequência, que seja organizado de tal modo, que aqueles 

que o exercitam tenham a menor influência possível na nomeação dos depositários 

dos outros poderes. Isto suposto e admitida a necessidade de rigorosa observância 

                                                
176 FERRAJOLI, Luigi. La esfera de lo indecidible y la división de poderes. In: Estudios Constitucionales: 

Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Ano 6, n. 1, 2008, p. 337-343. p. 339. 
177 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, Jonh. O Federalista. Tradução: Hiltomar Martins Oliveira. 

1. ed. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2003. p. 298. 
178 Ibidem, p. 317. 
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desse princípio, é necessário que as nomeações para as supremas Magistraturas 

Legislativa, Executiva e Judiciária saiam do povo, que é a fonte primitiva de toda 

autoridade, por meio de canais que não tenham entre si a mínima comunicação; e 

talvez que esse modo de organizar os diferentes poderes seja em prática menos difícil 

do que à primeira vista parece. 

 

Na França, o liberalismo foi utilizado para combater a monarquia absolutista vigente, 

resultando, portanto, no fortalecimento do Legislativo, representante da soberania popular, e na 

mitigação do Executivo.  

Já os formuladores da Carta americana divisaram que os sucessivos aumentos das 

competências do Legislativo poderiam conduzir à tirania semelhante àquela da monarquia 

absolutista. Por essa razão, não defenderam a supremacia do corpo legislativo, que, de acordo 

com Hamilton, Madison e Jay179 estende por toda a parte a esfera de sua atividade e engole os 

poderes no seu turbilhão impetuoso. O Executivo deveria ser fortalecido e o Judiciário alçado 

à condição de poder independente, cuja atribuição essencial é preservar o texto constitucional.  

A atribuição da capacidade de interpretar a Carta Política aos tribunais prenuncia o 

mecanismo de controle de constitucionalidade, operacionalizado pela decisão proferida pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Marbury v Madison.  

Na visão de Hamilton, Madison e Jay, a Constituição é a lei suprema do Estado e como 

a interpretação das leis é função dos magistrados, a eles também compete determinar o sentido 

das normas constitucionais e declarar a nulidade dos atos do corpo legislativo que lhes são 

contrários, o que não torna o Poder Judiciário superior ao Legislativo, pois os juízes devem 

observar a vontade do povo expressa no texto constitucional.  

Na verdade, os Federalistas acreditavam que o Poder Judiciário estava sempre em 

perigo de ser intimidado pelos demais Poderes e, portanto, seria imprescindível assegurar-lhe 

todos os meios para se defender. Os autores, então, sugerem a inamovibilidade e a 

irredutibilidade salarial como instrumentos necessários para assegurar a independência dos 

magistrados no exercício de suas funções.  

Na medida em que nomeações periódicas fossem feitas, a independência restaria 

comprometida. Se a escolha do juiz coubesse ao Executivo ou ao Legislativo, ou ambos, haveria 

perigo de condescendência ou de atrito com o corpo que o possuísse; se fosse competência do 

povo, o desejo de adquirir popularidade, sem dúvida, comprometeria a interpretação da 

Constituição e das leis.  

                                                
179 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, Jonh. O Federalista. Tradução: Hiltomar Martins Oliveira. 

1. ed. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2003. p. 305. 
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Na sequência, Hamilton, Madison e Jay defendem a existência de uma Suprema Corte 

como órgão independente do corpo legislativo. Quando a tarefa de interpretar o texto 

constitucional é atribuída ao Legislativo, a disposição para ajustar ou modificar a aplicação de 

uma lei é mitigada uma vez que o corpo legislativo participou da elaboração do ato normativo 

refutado. Além disso, seria incongruente submeter as decisões dos juízes vitalícios ao crivo de 

parlamentares com mandatos temporários, despreparados para tal mister e suscetíveis a 

interesses partidários e circunstanciais.  

Em segundo lugar, não estaria na competência dos legisladores modificar decisões 

proferidas pelos tribunais locais, exercendo um controle concreto sobre elas, apenas poderiam 

editar novas regras para o futuro. 

Por fim, é destacado que o risco de usurpação do Poder Judiciário sobre o Legislativo 

é superestimado ao passo que interpretações equivocadas dos juízes não teriam o condão de 

interferir no sistema de político. A vontade do povo está declarada na Constituição, lei suprema, 

e deve ser protegida pelos magistrados.  

Ademais, a Constituição norte-americana dá ao corpo legislativo um freio para conter 

os juízes, quando concede a uma das câmaras o direito de acusá-los e à outra o de julgá-los180. 

Verifica-se, portanto, que as diferentes aplicações práticas da teoria de Montesquieu 

na França e nos Estados Unidos resultaram em concepções distintas do papel do Judiciário.  

Na experiência francesa, mesmo sob a inspiração liberal, o poder político ficou 

segmentado entre o rei; aristocracia e burguesia ascendente, destacando-se a supremacia do 

Legislativo. Esse cenário não poderia ter levado a uma valorização do Judiciário, tido como 

invisível e nulo. A função de justiça foi modernizada, mas não lhe foi atribuído o poder político.  

Nos Estados Unidos, a preocupação com os direitos individuais, notadamente o direito 

de propriedade, frente às arbitrariedades dos legisladores, não só atribuiu aos magistrados a 

função de prestação de justiça na solução de lides entre os particulares, como elevou o Judiciário 

à condição de poder político, interposto entre o povo e o corpo legislativo.  

A propósito, sobre a estruturação de poderes norte-americana, Alexis de 

Tocqueville181 assim se manifestou: 

 

O mais difícil para um estrangeiro compreender nos Estados Unidos é a organização 

judiciária. Não há, por assim dizer, acontecimento político em que não ouça invocar 

a autoridade do juiz; e daí conclui naturalmente que nos Estados Unidos o juiz é uma 

                                                
180 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, Jonh. O Federalista. Tradução: Hiltomar Martins Oliveira. 

1. ed. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2003. p. 476. 
181 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes (livro 1). Tradução: Eduardo 

Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins fontes, 2005. p. 111-113. (grifos do autor). 
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das primeiras forças políticas. [...] A causa está neste simples fato: os americanos 

reconheceram aos juízes o direito de fundar suas decisões na constituição, em vez de 

nas leis. Em outras palavras, permitiram-lhes não aplicar as leis que lhes parecerem 

inconstitucionais. 

 

A partir dessa visão histórica, impõe-se analisar qual o alcance e o conteúdo do 

princípio da separação de poderes na Constituição de 1988, com olhos postos na Teoria 

Constitucional Contemporânea, mas sem esquecer a prática jurisdicional brasileira, de modo a 

bem posicionar o objeto do presente estudo. 

 

4.1.2 A separação de poderes enquanto princípio constitucional no direito brasileiro 

 

Nos termos da teoria contratualista, a formação do Estado passa por um pacto entre os 

indivíduos, no qual renunciam parcela de sua liberdade ao reconhecer no Estado um ente 

autônomo capaz de manter a ordem social (contrato ou pacto social). 

Seguindo essa concepção, no cenário brasileiro, a noção de Estado contida na 

Constituição Federal de 1988 traduz um Estado Democrático de Direito, no qual todo poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (art. 1º, 

parágrafo único). Assim, dentro do pacto firmado pela Carta em vigor, cabe ao Estado atuar na 

persecução do interesse do titular do poder, balizando sua atuação pela tutela do interesse 

público. 

Por outro lado, seguindo premissa idealizada por Aristóteles182, posteriormente 

seguida por John Locke183, e consagrada por Montesquieu184, a Constituição Federal de 1988 

também fixa em seu art. 2º o critério de separação orgânica das funções do Estado. Apesar de 

o poder político ser uno, esse se decompõe em várias funções necessárias à plena realização da 

atividade governamental, sendo elas as funções legislativa, executiva e jurisdicional. Por essa 

razão, em algumas passagens do presente trabalho, pode remeter-se à expressão “separação das 

funções estatais”, ao que historicamente se denomina “separação de poderes”. 

Importante sublinhar que, apesar de a Constituição Imperial de 1824 ter trazido 

algumas expressões do princípio da separação de poderes, só foi definitivamente positivado de 

forma expressa na Constituição Republicana de 1891 (“Art. 15. São órgãos da soberania 

                                                
182 ARISTÓTELES. A política. Tradução: Nestor Silveira Chaves. 2. ed. Bauru: EDIPRO, 2009. p. 119 e 

seguintes. 
183 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os limites e 

os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 

2001. p. 170 e seguintes. 
184 MONTESQUIEU, Charles de Secondat Baron de. O espírito das leis. Tradução: Cristina Muracho. 2. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 166 e seguintes. 
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nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre 

si.”). Tal princípio, desde então, assim tem sido sistematicamente reproduzido nas constituições 

posteriores, estando veiculado no texto de 1988 de forma explícita nos artigos 2º e 60, §4º185. 

Conforme anteriormente exposto, apesar do princípio da independência dos poderes, 

a CF/88, visando principalmente evitar a concentração de poder e o desrespeito aos direitos 

constitucionais, criou mecanismos de controle recíprocos, sempre como garantia da 

perpetuidade do Estado Democrático de Direito. 

Referido enunciado preconiza que, ante a independência e harmonia, cada uma das 

funções pode desempenhar suas atribuições sem ingerências, interferências ou imposições das 

demais, ressalvados os casos constitucionalmente previstos, no contexto do sistema de freios e 

contrapesos. 

Considerando a importância desse instituto jurídico, o constituinte originário 

consagrou a separação e independência de poderes, em sua dimensão orgânico-funcional, como 

princípio fundamental da República, insuscetível de ser derrogado por emenda, por constituir 

cláusula pétrea.  

Conforme assenta José Afonso da Silva186, a função legislativa consiste na edição de 

regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas leis. A função 

executiva resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis. A 

jurisdicional tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de 

interesse. 

Sobre o aspecto da independência entre os poderes, Anna Cândida Ferraz187 enfatiza 

que essa se concretiza por intermédio de uma formação independente (cada ramo de poder se 

estabelece sem interferência do outro ramo, por exemplo, mediante eleições próprias e 

independentes), de uma organização e estruturação interna básica independente, de um mínimo 

de competências próprias e exclusivas ou privativas, de condições que permitam atuação e 

funcionamento independentes ou autônomos, e de discricionariedade no uso de suas faculdades 

próprias (escolha de meios e definição de oportunidade de ação, sem interferência ou imposição 

de outro poder, com o limite ditado tão-somente pela Constituição). 

Por essa razão, pode-se encontrar no texto constitucional uma série de mitigações à 

separação de poderes, que têm justamente a função de instrumentalizar o controle recíproco e 

                                                
185 “Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

[...] Art. 60. [...] §4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] III – a separação 

dos Poderes.” 
186 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 110. 
187 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 19. 
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sistema de freios e contrapesos. Isso se pode ver na possibilidade de o Executivo adotar medidas 

provisórias com força de lei (art. 62) e leis delegadas (art. 68); na possibilidade de o Legislativo 

exercer funções de investigação próprias das autoridades judiciais, por intermédio das 

Comissões Parlamentares de Inquérito - CPIs (art. 58, §3º); e na atribuição que tem o Judiciário 

de, elaborar seu regimento interno, controlar a constitucionalidade das leis e de editar súmulas 

vinculantes (art. 103-A). 

Além dessas situações, podem ainda ser elencadas a hipótese de serem julgados os 

membros do Legislativo pelo Judiciário, a possibilidade de que o Executivo possa interferir na 

atividade legislativa, por meio do veto, ou mesmo a faculdade da edição de legislação que afete 

diretamente a atividade jurisdicional. 

No entanto, é de se ver que eventuais exceções a esse sistema de independência e 

harmonia só poderão ser veiculadas pela própria Constituição, não se podendo por qualquer 

outro meio alterar tal conformação constitucional, sob pena de afronta ao princípio em comento. 

A respeito disso, por diversas vezes já foram consideradas inconstitucionais leis que criavam 

ingerências de um poder sobre outro sem previsão constitucional188. 

Com efeito, a Carta da República conferiu delineamentos próprios ao princípio da 

separação de poderes, constituindo um dos traços característicos do Estado Democrático de 

Direito, cuja formulação adotada há de ser imposta a todos os estados-membros da Federação. 

Abordando a relação entre os princípios da reserva de administração e da separação de 

poderes, o Ministro Celso de Mello sintetizou nos seguintes termos: 

 

RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES – O princípio 

constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 

Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência político-administrativa do 

Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como 

instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. 

Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave 

desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por ato 

legislativo, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder 

Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. 

Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, 

transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento 

heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do 

Poder Legislativo, que não pode, em sua condição político-jurídica, exorbitar dos 

limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.189 

                                                
188 Veja-se, por exemplo, a inconstitucionalidade da previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal que permitia ao 

Poder Executivo limitar os valores financeiros dos demais Poderes, em caso de dissonância com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2238 MC. Pleno. Rel. 

Min. Ilmar Galvão. DJe 12/09/2008. 
189 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2364. Pleno. Rel. Min. Celso de 

Mello. DJe 06/03/2019. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1887808>. 

Acesso em: 10 jun. 2019. 
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Importante a advertência de Fabiano Mendonça, ao consignar que a tripartição de 

poderes foi a fórmula encontrada e trabalhada pelos teóricos para que a tirania fosse evitada, 

não para que se cometessem injustiças. Tanto o Executivo quanto o Legislativo e o Judiciário 

são meros órgão de execução de políticas governamentais que, dependendo da orientação 

adotada por determinado povo e governo, tanto poderão permanecer puros como 

entrecruzarem-se. Poderão ainda ser conglomerados ou distendidos em outros tantos, conforme 

a concepção doutrinária de quem os trabalhe190. 

Entretanto, parte dos doutrinadores pátrios tem afirmado que o princípio em análise 

tem se ajustado à sociedade moderna deixando de seguir o rigorismo e rigidez originários. 

Carlos Augusto Alcântara Machado afirma que há muito se busca um inter-relacionamento das 

funções estatais. O Poder Executivo exerce tipicamente a função administrativa, mas pode 

exercer, concomitantemente e de forma não predominante, as funções legislativas e 

jurisdicionais. Da mesma forma, os Poderes Legislativo e Judiciário. Consigna, ainda, que 

enquanto no passado a palavra de ordem para conter o absolutismo era a separação, buscam-se, 

hoje, a coordenação e a harmonização como garantia da estabilidade política191. 

Corroborando com esse pensamento, Celso Ribeiro Bastos leciona que o esquema 

inicial rígido, pelo qual uma dada função corresponderá a um único respectivo órgão, foi 

substituído por outro onde cada poder, de certa forma, exercita as três funções jurídicas do 

Estado: uma de caráter prevalente e as outras duas a título excepcional ou em caráter meramente 

subsidiário daquele. Assim, constata-se que os órgãos estatais não exercem simplesmente as 

funções próprias, mas desempenham também funções denominadas atípicas, quer dizer 

próprias de outros órgãos. É que todo poder (entendido como órgão) tende a uma relativa 

independência no âmbito estatal e é compreensível que pretenda exercer na própria esfera as 

três mencionadas funções sem sentido material192. 

Luiz Henrique Diniz Araújo adverte que, em anos recentes, por uma série de razões, 

os papéis próprios de cada um dos poderes têm sido progressivamente difíceis de definir. 

Muitos juízes se veem como legisladores com o direito de se manifestar sobre todas as questões 

com a capacidade de corrigir tudo o que está errado. Os tribunais são tentados a evitar a 

                                                
190 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Responsabilidade do estado por ato judicial violador da isonomia: 

a igualdade perante o judiciário e a constitucionalidade da coisa julgada em face à responsabilidade objetiva. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 45. 
191 MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Mandado de injunção: um instrumento de efetividade da 

Constituição. São Paulo: Atlas, 1999. p. 120. 
192 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 563. 
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contenção e resolver toda e qualquer controvérsia que os litigantes queiram submeter. No 

sistema de separação de poderes, chegar ao equilíbrio necessário entre um Judiciário vigoroso 

dentro da esfera constitucional e independente dos demais poderes e um judiciário contido em 

sua inclinação de corrigir todos os erros não é tarefa fácil193. 

A reformulação da divisão de poderes que se verifica no Estado Constitucional não 

implica converter o STF em guardião solitário das promessas constitucionais e sustentáculo 

exclusivo do regime democrático. Essa retórica do “guardião entrincheirado” apresenta dois 

problemas. Em primeiro lugar, estabelece uma relação hierárquica em que a Corte se situa em 

um pedestal, apontando, de maneira infalível, os desvios praticados pelos outros poderes. A 

consequência desse problema é o desperdício das potencialidades que uma interação dialógica 

e horizontal pode proporcionar na concretização das normas constitucionais. Em segundo lugar, 

cria uma mitificação que atribui à Corte um ônus que ela não terá condições de carregar sozinha, 

pois não é razoável que os mais robustos objetivos fixados na Constituição brasileira sejam 

plenamente implementados por seus acórdãos, sem qualquer participação dos demais poderes. 

Oscar Vilhena Vieira compartilha da ideia de que o STF, por sua trajetória histórica, 

assim como pela natureza de sua composição, foi depositário da função de guardião moderador 

do pacto de 1988. Ao Tribunal foram atribuídos poderes tanto para controlar a ação das maiorias 

políticas circunstanciais como para delimitar e modular a nova forma de funcionar dos demais 

poderes. Nesse contexto, o STF tem sido convocado a emitir a última palavra sobre inúmeras 

questões de natureza política, moral, econômica e social, ora validando e legitimando uma 

decisão dos órgãos representativos, ora substituindo as escolhas majoritárias. O Supremo, ante 

a abertura constitucional, está exercendo o controle tanto sobre a política ordinária, analisando 

a constitucionalidade de leis e atos do Executivo, como sobre a política constitucional194. 

Segundo José Rodrigo Rodriguez, no Brasil, o momento é de redesenho das 

instituições em todos os níveis, desde a abertura do Executivo para a participação popular direta 

por meio de conselhos variados, conferências nacionais e agências reguladoras, até a mudança 

de função do Poder Judiciário, cada vez mais ativo na arena política pela escolha entre as várias 

alternativas técnico-jurídicas definidas em função do material normativo e do contexto de cada 

decisão195. 

                                                
193 ARAÚJO, Luiz Henrique Diniz. O ativismo judicial e seus limites. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. p. 

62-63. 
194 VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 165-166. 
195 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2013. p. 186. 
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Merece, ainda, destaque o posicionamento de Daniel Giotti de Paula, no sentido de 

que o modelo clássico de separação de poderes tem atualmente aplicação mitigada. Uma 

política pensada no âmbito do Executivo pode vir a ser complementada por alguma legislação 

editada pelo Parlamento e, ao final, quando discutida a constitucionalidade do pacote de 

medidas governamentais e da legislação que lhe completa, o Judiciário pode dar sua 

colaboração, aprimorando o debate, e afastando alguma das medidas governamentais ou 

indicando a forma como executá-la que mais atenda a direitos fundamentais. E nesse contexto 

de mudança institucional, de diminuição da distância entre a arena política e o espaço jurídico, 

que se propõe uma separação de poderes de forma dinâmica196. 

Seguindo esse pensamento, Sérgio Rodas relata que o professor Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior, no seminário “A magistratura que queremos”, organizado pela Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que o fortalecimento do ativismo judicial, o fim da 

hierarquia das normas, a politização do Direito e a judicialização da política enfraqueceu com 

o modelo de atribuições dos juristas estabelecido pela tripartição dos Poderes. Agora, vive-se 

um cenário de desfalecimento da Constituição e de sistemas em rede ou rizoma, ou seja, cada 

decisão se alastra até certo ponto e se interrompe; depois, pode ser retomada e dar origem a 

uma nova cadeia normativa197. 

Nesse contexto de encontro e entrelaçamento entre política e direito, é necessário tecer 

algumas considerações sobre a existência e a necessidade de diálogo entre as instituições. Com 

a excessiva judicialização dos conflitos, acrescida da sensação de que o Judiciário possui o 

“monopólio da última palavra”198, e sabendo que o modelo de jurisdição nacional não é 

claramente dialógico, procura-se analisar a existência de abertura de canais de diálogo 

institucional entre o Poder Judiciário e os Poderes Executivo e Legislativo no sistema 

constitucional brasileiro. Importante salientar que a própria norma constitucional estabelece a 

                                                
196 PAULA, Daniel Giotti de. Ainda existe separação de poderes? A invasão da política pelo direito no contexto 

do ativismo judicial e da judicialização da política. In: FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti 
de; NOVELINO, Marcelo (Orgs.). As novas faces do ativismo judicial. Salvador: JusPodivm, 2011. p. 271-312. 
197 RODAS, Sérgio. Ativismo judicial acabou com tarefas tradicionais de juristas, diz Sampaio Ferraz. Revista 

eletrônica Consultor Jurídico (ConJur), 23 jun. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-

23/ativismo-judicial-acabou-tarefas-juristas-sampaio-ferraz>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
198 A “última palavra” do Judiciário não representa o encerramento do debate político e jurídico sobre a 

interpretação da Constituição, podendo-se dar sequência no âmbito do Legislativo. Como exemplo, pode-se 

apontar a aprovação da EC 29/2000, que acrescentou o art. 149-A ao texto da CF, para instituir a contribuição para 

o custeio do serviço de iluminação pública, como resposta ao entendimento do STF no sentido de que esse serviço 

não poderia ser remunerado por taxa instituída por lei municipal (Súmula 670: “O serviço de iluminação pública 

não pode ser remunerado mediante taxa.”). 
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cooperação e diálogo entre os poderes majoritários como elemento fundamental para a 

concretização, por meio das normas financeiras, das escolhas das políticas públicas199. 

Conforme assevera Glauco Salomão Leite, a teoria dos diálogos institucionais 

pressupõe uma relação de paridade entre Cortes e Parlamentos, tornando-se incompatível 

qualquer corrente a favor da supremacia parlamentar ou judicial. Em uma democracia 

constitucional plural e complexa, a interpretação constitucional não pode ficar enclausurada no 

Poder Judiciário, de sorte que os demais atores estatais e sociais apresentam credenciais que os 

legitimam a participar da construção do sentido constitucional, sendo o dissenso uma condição 

normal para o desenvolvimento dessa interpretação200. 

Continua o autor enfatizando que as instâncias majoritárias não apenas podem 

participar desse processo, como também possuem responsabilidades que não devem ser 

transferidas a outro órgão. É preciso, portanto, reconhecer a possibilidade de a interpretação 

constitucional levada a cabo por uma Corte Suprema vir a ser superada por outra defendida pelo 

Parlamento, sem que isso constitua uma ruptura institucional201. 

Destaca, ainda, que a existência de práticas dialógicas não depende de uma previsão 

formal no plano constitucional de meios e procedimentos de interação, ou seja, a ausência de 

regras constitucionais que expressamente se refiram à metáfora do diálogo não é empecilho 

para que a dinâmica entre poderes seja reconhecida no direito pátrio. Conclui afirmando que as 

decisões judiciais podem deflagrar uma ampla e democrática deliberação sobre temas 

relevantes para a sociedade, em vez de encerrá-la, procurando ressaltar as capacidades 

institucionais de cada poder na tomada de decisões202. 

Germano Bezerra Cardoso consigna que, de um modo geral, a teoria dialógica 

institucional rejeita a visão juriscêntrica e o monopólio judicial na interpretação do sentido da 

Constituição, cujo processo de deliberação deve ser exercido também legitimamente pelos 

Poderes Executivo e Legislativo. Critica o modelo de judicial review e o seu pretenso caráter 

contramajoritário - tendo como marco o precedente Marbury x Madison, de 1803, proferido 

                                                
199 Embora estabelecida a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para encaminhar os projetos de lei 

relativos à matéria orçamentária ao Congresso Nacional (art. 166, §6º c/c arts. 84, XXIII e 165, I, da CF/88), tem-

se adotado um modelo negociado e dialogado entre os poderes majoritários. Infere-se pela vedação expressa de 

edição de medida provisória (art. 62, §1º, I, “d” da CF/88) e de lei delegada (art. 68, §1º, III da CF/88) sobre 

matéria orçamentária, além do estabelecimento do trâmite do processo parlamentar (art. 166 da CF/88). 
200 LEITE, Glauco Salomão. Supremacia constitucional vs. supremacia judicial: a possibilidade de diálogos 

institucionais na interpretação da Constituição. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ, Belo 

Horizonte, ano 13, n. 17, p. 37-51, jan./jun. 2015. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
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pela Suprema Corte Americana -, e a possibilidade da existência de uma última palavra, ou, 

pelo menos, de que o julgador a exerça por meio de uma decisão judicial203. 

Propõe uma terceira via entre a competência do Judiciário ou do Parlamento para dar 

a última palavra sobre o sentido da Constituição, com o objetivo de amenizar a preocupação 

com a dificuldade contramajoritária, de modo a reduzir o déficit de legitimidade democrática 

das decisões centradas no Poder Judiciário. No entanto, ressalta que a possibilidade de diálogo 

entre as instituições não representa necessariamente uma relação pacífica, em que estão 

conversando de forma amistosa umas com as outras. Pelo contrário, muitas vezes, a 

possibilidade de interação entre as instituições é vista como uma forma de ataques institucionais 

a alguma decisão indesejada proferida por outro poder204. 

Para Conrado Hübner Mendes, a separação de poderes é considerada o pano de fundo 

dessas teorias, cujo desafio é mostrar que tal imagem traz algo de novo para a forma como esse 

mecanismo básico do constitucionalismo é concebido205. A separação passa a ser observada 

como uma forma de cooperação entre os poderes. Assim, a preocupação da teoria dialógica gira 

em torno do papel exercido pelo Judiciário em um regime democrático e os limites da revisão 

judicial. 

Não se pretendeu exaurir, neste tópico, o estudo e os exemplos das principais teorias 

do diálogo institucional. Desejou-se demonstrar, mesmo diante do desenho institucional 

brasileiro, é que essa estratégia de atuação não é estranha à cultura jurídico-política nacional. 

Essa pode ser realinhada para admitir maior diálogo e deferência às escolhas de outros atores 

políticos, sobretudo às escolhas do Legislativo, de modo a não haver anulação dos demais 

poderes constituídos. 

Conforme salienta Cecília de Almeida Silva et al, a incorporação do ferramental das 

teorias dialógicas permite compreender com maior clareza as estratégias de interlocução 

manuseadas pelo STF, se elas dirigem poder político ou envolvem outros interlocutores. 

Concluem aduzindo que mais do que a incorporação explícita de qualquer dos preceitos 

dialógicos no ordenamento jurídico pátrio, o que se deseja evidenciar é que a incorporação da 

                                                
203 CARDOSO, Germano Bezerra. Controle jurisdicional dos atos regulatórios e discricionariedade: análise 

sob a perspectiva institucional. 2015. 131f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito. 

Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2015. 
204 Ibidem. 
205 MENDES, Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. 2008. 224 f. Tese 

(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 

2008.. 
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dimensão dialógica clarifica obrigações e os jogos de repartição de tarefas a que se dedicam 

cada poder206. 

Após a exposição sobre a disposição do princípio da separação de poderes na 

Constituição Federal e breves comentários sobre a possibilidade de aplicação das teorias 

dialógicas no direito constitucional brasileiro, imprescindível analisar sobre a legitimidade e 

limites na atuação do Judiciário em sede de políticas públicas. As questões apresentadas aos 

magistrados e Tribunais são extremamente complexas e envolvem uma análise aprofundada das 

maneiras de solucioná-las e dos impactos dessa escolha tanto para o jurisdicionado (interessado 

direto) quanto para aqueles que irão sofrer seus efeitos indiretamente (coletividade). 

 

4.2 A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: CONCEITO E ALCANCE DA EXPRESSÃO 

 

Com o crescente aumento das demandas que chegam ao Poder Judiciário buscando a 

discussão de determinada política pública ou a efetivação de direitos, especialmente os sociais, 

as relações que se estabelecem entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tornam-se, 

cada vez mais, alvo de embates no meio acadêmico. Controvérsias quanto às atribuições e 

competências de cada Poder e as intervenções do Judiciário trazem para o centro do debate 

importantes questionamentos, os quais refletem diretamente na proteção e promoção de 

direitos. 

Quando se discutem as funções e a atuação da jurisdição no atual contexto 

democrático, são recorrentes as referências a fenômenos como “judicialização” e “ativismo 

judicial”. Em que pese frequentemente serem empregadas de forma vinculada ou como 

sinônimos, ambas não podem ser confundidas, pois possuem características e causas distintas. 

Boaventura de Sousa Santos, após enunciar que judicialização da política implica o 

desempenho de tribunais afetando de modo significativo as condições da ação política, pondera 

que existem dois tipos de judicialização: 

 

[...] uma, de baixa intensidade, quando membros isolados da classe política são 

investigadores e eventualmente julgados por actividades criminosas que podem ter ou 

não a ver com o poder ou a função que a sua posição social destacada lhes confere; 

outra, de alta intensidade, quando parte da classe política, não podendo resolver a luta 
pelo poder pelos mecanismos habituais do sistema político, transfere para os tribunais 

os seus conflitos internos através de denúncias cruzadas, quase sempre através da 

                                                
206 SILVA, Cecília de Almeida; MOURA, Francisco; BERMAN, José Guilherme; VIEIRA, José Ribas; 

TAVARES; SOUZA, Rodrigo de; VALLE, Vanice Regina Lírio do. Diálogos Institucionais e Ativismo. 

Curitiba: Juruá Editora, 2010. p. 132. 
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comunicação social, esperando que a exposição judicial do adversário, qualquer que 

seja o desenlace, o enfraqueça ou mesmo o liquide politicamente207. 

 

Bráulio Lopes, Lucas Santos e Ana Paula Barbosa estabelecem a distinção entre 

judicialização da política e ativismo judicial. Afirmam que a judicialização da política ocorre a 

partir da ampliação da atividade do Judiciário na análise e julgamento de temas ligados à 

atuação de outros poderes. Equivale à transferência de poder político para o judiciário, ou seja, 

questões de ampla repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder 

judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais (Legislativo e Executivo). Em 

contrapartida, o ativismo judicial está associado a uma participação intensa do judiciário na 

busca da positivação dos fins constitucionais, o que acaba por interferir no âmbito de atuação 

dos demais poderes, ou seja, ocorre quando o Judiciário ultrapassa a linha que separa as esferas 

judicial e legislativa208. 

O debate sobre o tema da judicialização da política passa necessariamente pela análise 

de duas correntes que polarizam a interpretação constitucional norte-americana: o 

interpretativismo e o não-interpretativismo. Nos Estados Unidos, essa questão assume grande 

importância, ante o caráter conciso da Constituição, sua permanência ao longo de anos e pela 

dificuldade em alterá-la. 

A primeira corrente, de cunho eminentemente conservador, sustenta que o magistrado 

deve seguir o entendimento original dos criadores da constituição, com ênfase à interpretação 

literal do texto. De acordo com José Joaquim Gomes Canotilho209, as correntes interpretativistas 

consideram que os juízes, ao interpretarem a constituição, devem limitar-se a captar o sentido 

dos preceitos expressos na Constituição, ou pelo menos, nela claramente implícitos. 

Em sentido oposto, a linha não-interpretativista menciona que o legislador constituinte 

não possui legitimidade para impor sua visão sobre a constituição à sociedade atual, papel esse 

destinado aos juízes, os quais possuem o dever de evoluir o texto constitucional em função das 

exigências dessa sociedade. Para Canotilho210, as correntes não-interpretativistas defendem a 

                                                
207 SANTOS, Boaventura de Sousa. A judicialização da política. Público, 26 de maio de 2003. Disponível em: 
<https://www.ces.uc.pt/ces/opiniao/bss/078en.php>. Acesso em 23 maio 2019. 
208 LOPES, Bráulio Lisboa; SANTOS, Lucas Ribeiro; BARBOSA, Ana Paula. Juiz administrando cidades: a 

busca da efetivação dos direitos através da judicialização de políticas púbicas. Estudos sobre a interferência do 

poder judiciário no poder executivo como forma de garantia dos direitos fundamentais. In: INCNP - Revista de 

Iniciação Científica do Centro Universitário Newton Paiva. 2015/2016, p. 28-39. Disponível em: 

<http://npa.newtonpaiva.br/iniciacaocientifica/wp-content/uploads/2016/08/INC04-03.pdf>. Acesso em: 15 maio 

2019. 
209 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 

p. 1.179. 
210 Ibidem, p. 1.180. 
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possibilidade e a necessidade de os juízes invocarem e aplicarem “valores e princípios 

substantivos” – princípios da liberdade e da justiça – contra atos de responsabilidade do 

legislativo em conformidade com o “projecto” da constituição. 

Utilizando-se das premissas do não-interpretativismo, inicia-se o movimento 

denominado ativismo judicial que, segundo Marcelo Novelino, confere ao Poder Judiciário um 

protagonismo decisivo nas mudanças sociais e na incorporação de novos direitos 

constitucionais aos já existentes, partindo do pressuposto que esse poder, em geral, seria mais 

habilitado à função de plasmar em normas atuais valores da sociedade 211. 

Mônica Clarissa Hennig Leal fornece um conceito didático de judicialização, 

consistindo essa no resultado de um processo histórico, típico do constitucionalismo 

democrático, que tem por base, notadamente, múltiplos fatores, tais como a centralidade da 

Constituição e sua força normativa, associada a aspectos como o caráter principiológico, a 

supremacia e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Sua principal característica reside, 

portanto, num protagonismo do Judiciário, que resulta de uma confluência de fatores que 

conduzem a uma transferência de decisões estratégicas sobre temas fundamentais 

(tradicionalmente reservadas à esfera política e deliberativa) a esse Poder, fazendo com que o 

direito seja, cada vez mais, um direito judicial, construído, no caso concreto, pelos 

magistrados212. 

No tocante às razões da crescente litigiosidade e procura pelo Judiciário, Boaventura 

de Sousa Santos, em palestra realizada em Brasília, da qual resultou o livro Para uma revolução 

democrática da Justiça, traçou um paralelo entre a função e relevância da função jurisdicional 

para a sociedade ao longo dos anos e a trajetória político-econômica do Estado brasileiro, 

afirmando que ocorreram modificações no modo de atuar dos juízes, conforme a oscilação 

política estatal213. 

Segundo o autor, em parte significativa do século XX, a preocupação dos países latino-

americanos foi com o desenvolvimento do Poder Executivo e com sua reforma burocrática, 

sendo que o Judiciário era visto como um órgão colaborador daquele e o juiz meramente 

aplicador da lei. Os regimes autoritários dos períodos dos anos 70 e 80 também não se 

preocuparam em fortalecer o sistema judicial para que os abusos cometidos não fossem 

                                                
211 NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 147. 
212 LEAL, Mônica Clarissa Hennig. Corte Interamericana de Direitos Humanos e jurisdição constitucional: 

judicialização e ativismo judicial em face da proteção dos direitos humanos e fundamentais? Revista de 

Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 1, n. 3, p. 123-140, set./dez. 2014. Disponível em: 

<https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/40518/26568>. Acesso em: 16 abr. 2019. 
213 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

p. 14-15. 
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reprimidos. O órgão judicial era o “menos perigoso”, uma vez que não conseguia aplicar suas 

sentenças214, quando contrárias ao interesse do Poder Público. 

Com o estabelecimento do Estado Democrático de Direito, a atenção voltou-se para a 

reforma judicial. A Constituição Federal previu direitos e garantias individuais, direitos sociais, 

dentre outros. Nessa fase, as sociedades periféricas e semiperiféricas passaram que que 

Boaventura Santos denominou de “curto-circuito histórico”, isto é, a consagração no mesmo 

ato constitucional de direitos que os países centrais foram conquistados num longo processo 

histórico215. 

Todavia, com a leniência e ineficiência do Poder Público de concretização desses 

direitos, buscou-se por meio do processo judicial garantir a eficácia deles. O Poder Judiciário 

tornou-se, então, um órgão congestionado de processos pelo excesso de litigância, passando a 

ser o protagonista do cenário público. Passou-se a ideia de que a sociedade depende de um 

sistema judicial eficiente para fazer valer os seus direitos. Consequentemente, busca-se 

fortalecer as carreiras jurídicas e judiciárias, além de realizar reformas processuais. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos, a litigiosidade está associada à cultura jurídica 

e à política, mas também está relacionada à efetividade da aplicação dos direitos e com a 

existência de estruturas administrativas que sustentam essa aplicação. No caso do Brasil, o autor 

faz a seguinte observação: 

 

Por outro lado, a Constituição de 1988, símbolo da redemocratização brasileira, foi 

responsável pela ampliação do rol de direitos, não só civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais, como também dos chamados direitos de terceira geração: meio 

ambiente, qualidade de vida e direitos do consumidor. No caso do Brasil, mesmo 

descontando a debilidade crônica dos mecanismos de implementação, aquela 
exaltante construção jurídico-institucional, tende a aumentar as expectativas dos 

cidadãos de verem cumpridos os direitos e as garantias consignadas na Constituição, 

de tal forma que a execução deficiente ou inexistente de muitas políticas sociais pode 

transformar-se num motivo de recurso aos tribunais. Acresce o facto de, também a 

partir da Constituição de 1988, se terem ampliado as estratégias e instituições das 

quais pode lançar mão para invocar os tribunais, como a ampliação da legitimidade 

para propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, a possibilidade de as 

associações interporem ações em nome dos seus associados e a consagração do 

Ministério Público.216 

 

Além do aumento da litigiosidade, outro transtorno sucedido com a violação de 

direitos foi a criação de expectativas exageradas acerca das possibilidades do judiciário. 

Entretanto, o professor ressalva afirmando que quando se analisa a experiência comparada, 

                                                
214 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

p. 19. 
215 Ibidem, p. 26. 
216 Ibidem, p. 24-30. 
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verifica-se que, em grande medida, o sistema judiciário não corresponde à expectativa e, 

rapidamente, de solução passa a problema. Inclusive chama atenção para os limites da 

capacidade operativa do Judiciário para atender às expectativas que lhe são depositadas, com 

enfoque em três questões centrais: legitimidade, capacidade e independência. Por outro lado, o 

sistema judicial vê-se pressionado pelo novo modelo econômico, baseado nas regras de 

mercado e nos contratos privados, o qual necessita de um Judiciário célere, justo, independente 

e eficaz. É esse o momento em que se verifica uma das fases da judicialização da política217. 

O fenômeno da judicialização da política envolve, portanto, a crescente intervenção 

do Judiciário para assegurar direitos sociais previstos na Constituição, o que abre oportunidade 

para o desenvolvimento da intervenção judicial que tem sido tão marcante em tempos de 

neoconstitucionalismo. É a partir desse novo cenário que surgem questionamentos sobre as 

capacidades constitucionais dos Poderes Estatais e sobre a sobreposição de suas competências 

institucionais. 

José Rodrigo Rodriguez consigna que só faz sentido falar em “judicialização da 

política” ou em “ativismo judicial” tendo por padrão uma teoria normativa da política que se 

apoia em uma concepção bastante particular da separação de poderes em um estado de direito. 

Embora aparentem ser ideias bastantes diferentes entre si, “judicialização da política” e 

“ativismo judicial” são como lados de uma mesma moeda, de um mesmo processo visto ora da 

perspectiva da política que seria “invadida” pela lógica judicial, ora da perspectiva do próprio 

“invasor”. Assevera no sentido de que a ligação entre os dois momentos retrata uma visão em 

que o Legislativo deve ser o centro vivo de um Estado Democrático de Direito, tanto a sede por 

excelência da política quanto seu real ativista. Conclui no sentido de que se está passando por 

um processo de desenvolvimento das instituições democráticas que ainda vai encontrar nos 

conflitos sociais e políticos respostas para questões como separação de poderes, funcionamento 

interno do Judiciário, dentre outros. O importante é acompanhar a maneira pela qual vai ser 

concretamente construída a noção da “independência” entre os poderes, bem como o 

mandamento de serem “harmônicos entre si”, conforme expresso no texto constitucional218. 

                                                
217 “Nesta nova fase, podemos identificar, em relação ao judiciário, dois grandes campos. O primeiro é um campo 

hegemônico. É o campo dos negócios, dos interesses econômicos, que reclama por um sistema judiciário eficiente, 

rápido, que permita a previsibilidade dos negócios, dê segurança jurídica e garanta a salvaguarda dos direitos de 

propriedade. [...] É neste campo que se concentra a grande parte das reformas do sistema judiciário por todo o 

mundo.” In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. p. 34. 
218 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2013. p.183. 
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Sobre uma visão comparativa entre o ativismo judicial nos Estados Unidos, com longa 

experiência e história no trato dos assuntos da judicialização da política, e o recente ativismo 

no Brasil, Paulo Roberto Barbosa Ramos e Jorge Ferraz de Oliveira Júnior lecionam que 

enquanto o ativismo norte-americano parece ter por objeto a contenção da atividade legislativa, 

o ativismo brasileiro não visa à contenção de excessos cometidos por outros Poderes, mas sim, 

à compensação da inação do Poder Legislativo e Executivo, na implementação de determinados 

direitos previstos na Constituição ou em resposta a certos reclamos do corpo social219. 

Boaventura de Sousa Santos defende que há judicialização da política sempre que os 

tribunais, no desempenho normal das suas funções, afetam de modo significativo as condições 

da ação política. Nesse caso, o confronto político do Judiciário com outros poderes do Estado 

dá-se quando, diante da apatia ou da incapacidade dos poderes políticos em resolver os conflitos 

ou atender às demandas dos grupos sociais, o recurso aos tribunais leva o Judiciário a interferir 

na política pública e nas condições da sua efetivação. Nesse caminho, continua o autor, o 

sistema judicial torna-se uma ferramenta estrategicamente utilizada pelos grupos em disputa e 

partidos políticos para frear ou vetar a implementação da agenda política governamental ou dos 

grupos políticos majoritários. Além do impacto no sistema político, a judicialização da política 

afeta o desempenho dos próprios tribunais, conduzindo à politização do judiciário220. 

A par da distinção entre as duas expressões, merece destaque a reflexão de Glauco 

Leite ao consignar que o ativismo não deve ser visto como autoritarismo judicial, mas como 

um fator que desencadeia uma dinâmica com outros atores estatais. Deixa de ser compreendido, 

portanto, como uma prática necessariamente adversária e passa a ser explorado como uma 

estratégia institucional que viabiliza um cooperativismo entre os poderes. Especialmente nas 

questões que implicam um alto custo político para as instâncias representativas, bem como na 

identificação dos “pontos cegos” da atuação legiferante, o ativismo judicial não representará a 

domesticação dos poderes eleitos, senão o ponto de partida para a atuação de tais poderes221. 

Por fim, como referido por Jeremy Waldron, vale a pena aproximar a jurisprudência 

um pouco mais do que geralmente se aproxima das várias maneiras como as pessoas teorizam 

                                                
219 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa; OLIVEIRA JÚNIOR, Jorge Ferraz. Características do ativismo judicial nos 

Estados Unidos e no Brasil: um breve histórico do ativismo judicial na Suprema Corte Norte-Americana e um 

paralelo com o recente ativismo judicial da Suprema Corte brasileira. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, n. 204, out./dez. 2014. p. 37. 
220 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

p. 29. 
221 LEITE, Glauco Salomão. Supremacia constitucional vs. supremacia judicial: a possibilidade de diálogos 

institucionais na interpretação da Constituição. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ, Belo 

Horizonte, ano 13, n. 17, p. 37-51, jan./jun. 2015. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=236518>. Acesso em: 15 maio 2019. 
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sobre a política, pois o Direito deve ser visto como fruto da política, diga a jurisprudência o que 

disser222. 

 

4.3 LEGITIMIDADE E LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS 

PÚBLICAS: ARGUMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS 

 

A partir dessa concepção, o Judiciário passou a se envolver na política com o dever de 

entregar um direito, uma liberdade positiva que tivesse ou não sido prevista pelo Legislativo ou 

que tivesse sido vedada pelo Executivo. Como anteriormente analisado, um dos fundamentos 

desse protagonismo judicial reside na incapacidade que as instâncias representativas têm 

apresentado para resolver os grandes problemas nacionais, a quase maioria deles 

constitucionalizados, levando a que o Judiciário passe a ser um dos canais a que se recorra para 

resolvê-los. 

Com efeito, a política passou a fazer parte da jurisdição, ocorrendo a transferência das 

questões trágicas da vida social para a esfera do Poder Judiciário, ocorrendo a judicialização da 

política. As decisões das maiorias governantes passaram a ser confrontadas perante as 

instâncias judiciais, mediante o manejo de preceitos constitucionalizados. Essa incapacidade 

que as instâncias representativas têm apresentado para resolver os grandes problemas nacionais, 

acaba encontrando no Judiciário um dos canais para a resolução das questões. Porém, essa 

preocupação em haver cada vez mais decisões judiciais e menos espaço para o governo por 

meio das instâncias escolhidas democraticamente, pode trazer sérias consequências. 

Sobre o envolvimento do Judiciário na política, interessante a ressalva explicitada por 

Fabiano Mendonça no sentido de que, sem conotações pejorativas, o Judiciário é um Poder 

político, por ser uma das funções estatais, e o Estado ser política por excelência. Não no que se 

refere à questão político-partidária, mas à arte de decidir em nome do povo (art. 1º, parágrafo 

único, CF). Sendo o Judiciário um poder do Estado, por definição é um poder político. E não 

poderia ser diferente, face à sua principal atividade: decidir223. 

Nesse cenário, o clima de desconfiança passou a surgir entre as funções estatais. O 

legislador começou a desconfiar do magistrado por vários motivos, em especial pelo receio de 

desvirtuamento do sentido das normas aprovadas validamente pelo Legislativo, com decisões 

muitas vezes impregnadas de ideologias, desconectadas das finalidades precípuas. Por outro 

                                                
222 WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. p. 201. 
223 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Atos judiciais de administração pública: subsídios acerca da extensão 

do controle judicial dos atos administrativos em caso de prestações sociais constitucionalmente originárias. 

Estudos em direito público. Natal: ESMARN, 2002. p. 52. 
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lado, o Judiciário, observando o deficit legislativo, que por diversas razões ocasiona prejuízo 

ao interesse público primário, passou a fiscalizar a atuação, agindo, por vezes, como legislador 

positivo. 

Sobre esse aspecto, Oscar Vilhena Viera consigna que a “supremocracia” é o poder 

sem precedentes conferido ao Supremo Tribunal Federal para dar a última palavra sobre as 

decisões tomadas pelos demais poderes em relação a um extenso elenco de temas políticos, 

econômicos, morais e sociais. É, portanto, consequência tanto da desconfiança na política e da 

hiperconstitucionalização da vida brasileira, do modelo adotado em 1988, a arquitetura 

constitucional da Corte, como também da postura assumida pelos próprios ministros. Por se 

tratar de um fenômeno de concentração de poderes na esfera judicial, em detrimento dos 

poderes representativos, a supremocracia encontra-se em evidente tensão com concepções 

majoritárias da democracia, criando enormes dificuldades de justificação em face do próprio 

conceito de democracia, que reivindica que as decisões fundamentais de uma polis devam estar 

submetidas à vontade da maioria dos cidadãos e não a um grupo não eleito de magistrados224. 

Todavia, Oscar Vieira ressalta que a supremocracia não deve ser confundida com um 

fenômeno de usurpação de poder, pois decorre em grande medida, da vontade constitucional. 

Isso não significa, no entanto, que no exercício de suas atribuições, o STF, ou os seus ministros, 

não extrapole as suas funções, exercendo-as de forma abusiva ou usurpadora225. 

Luiz Henrique Diniz Araújo afirma que o juiz, em um cenário pós-positivista, não é 

mais a “bouche de la loi”, um aplicador autônomo de leis a fatos, como pretendia a doutrina 

positivista, ou o aplicador de valores universais e supra-estatais, como pretendia o 

Jusnaturalismo. O Juiz é, sim, alguém que aplica o Direito, com toda a sua complexidade, 

envolvendo regras e princípios e que detém uma relativa liberdade para decidir o caso concreto, 

inclusive os conhecidos “casos difíceis”. Nesse campo, é possível falar nos fenômenos do 

conflito contramajoritário, da judicialização da política e do ativismo judicial226. 

Nesse ponto, interessante expor a posição de Erick Wilson Pereira no sentido de que 

o Judiciário, igualmente submetido à pressão da opinião pública, não é um mero observador 

desse processo – o que é positivo para a efetivação da separação harmônica entre os Poderes e 

para o funcionamento do sistema de freios e contrapesos. O sistema de Justiça tem sido instado, 

cada vez mais, a construir uma jurisprudência estável e duradoura para salvaguardar os 

                                                
224 VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 162-163. 
225 Ibidem, p. 163. 
226 ARAÚJO, Luiz Henrique Diniz. O ativismo judicial e seus limites. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. p. 

19. 
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princípios e normas fundamentais. É também o ambiente de deságue da judicialização da 

política e dos pedidos de socorro feitos pelos próprios políticos227. 

Erick Pereira consigna, ainda, que apesar da importância da cobrança, é preciso sempre 

destacar a independência como valor imprescindível à atividade jurisdicional, que tanto permite 

a resolução pacífica dos conflitos quanto a tomada de decisões contramajoritárias. Ressalta, 

entretanto, um obstáculo: as decisões judiciais contrárias ao desejo das maiorias são 

erroneamente confundidas com anuência a interesses corporativos ou arbitrariedades – mas, na 

realidade, elas só realçam a complexidade da atividade de julgar, transcendendo a simplicidade 

dos silogismos228. 

Ainda sobre a temática, pertinente a reflexão de André Ramos Tavares: 

 

A pergunta que se coloca neste momento e que é crucial para o deslinde da questão é 

se a substituição do juiz ao legislador como órgão criador do direito seria 

constitucional. Parte da doutrina entende que o juiz é despido de legitimidade para 

atuar desta forma, visto que adentra no poder judiciário através do sistema meritório 

(concurso público) e tem posição contramajoritária (visto que não foi eleito), 

diferentemente do que ocorre com o legislador e o administrador público, que são 
eleitos como representantes do povo, sendo detentores de uma posição majoritária. 

Lado outro, há doutrinadores que defendem esta atuação ativista dos magistrados, 

afirmando tratar-se de um verdadeiro mecanismo de freios e contrapesos (check and 

balance)229. 

 

Diante desse quadro, surge o questionamento se a ideia do juiz-legislador afrontaria o 

princípio da separação de poderes, ante a possível usurpação da função legislativa. 

Considerando que a política pública é a expressão de um programa de ação governamental, que 

dispõe sobre os meios de atuação do Poder Público – e, portanto, com grande relevo para a 

discricionariedade administrativa, amparada pela legitimidade da investidura do governante no 

poder -, como pode, e até que ponto, o Poder Judiciário apreciar determinada política pública 

sem que isso represente invasão indevida na esfera própria da atividade política do governo?230 

Conforme salienta Alexandra Fuchs Araújo, essa interferência do Poder Judiciário 

deve ser realizada segundo critérios para preservar a legitimidade de ambos os poderes, 

Executivo e Judiciário. A ausência de critérios traz a sensação de que tudo é válido e a prestação 

                                                
227 PEREIRA, Erick Wilson. Caminhos possíveis para os três poderes. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/caminhos-possiveis-para-os-tres-poderes/>. Acesso em: 16 

fev. 2019. 
228 Ibidem. 
229 TAVARES, André Ramos. Paradigmas do judicialismo constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. p.22. 
230 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 23. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/caminhos-possiveis-para-os-tres-poderes/
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jurisdicional caminha à disposição do interesse político de grupos de interesse, não sendo capaz 

de preservar o interesse público231. 

Em decorrência, há uma procura por parte dos operadores do Direito de uma 

explicação para definir onde começa a função criativa do juiz e onde termina a função do 

legislador. O tema costuma ser abordado na literatura acadêmica sob vertentes antagônicas. 

A primeira corrente, consubstanciada no princípio da separação de poderes, sustenta o 

entendimento de que a atuação do Judiciário no âmbito das políticas representaria uma invasão 

na esfera de competência do Legislativo e do Executivo. Ou seja, além de ser contramajoritário 

rever os atos dos demais poderes, a judicialização da política tem uma tendência de enfraquecer 

o processo democrático ao longo do tempo. 

Jeremy Waldron sustenta a dignidade da legislação e a prevalência do legislativo como 

fundação da legitimidade democrática e fonte respeitável de direito. Enfatiza que a decisão 

majoritária não é apenas um processo decisório eficaz, mas um processo que respeita os 

indivíduos. Respeita e considera seriamente a realidade das suas diferenças de opinião quanto 

à justiça e ao bem comum232. Aponta o caráter antidemocrático da revisão judicial à medida 

que ela retira dos titulares dos direitos a decisão sobre esses, partindo da premissa equivocada 

de que o parlamento não é a instância adequada para argumentar sobre princípios233. 

Segundo Cláudio Pereira Souza Neto234, o Judiciário deveria apenas aplicar as normas 

legais que dispõem acerca do modo como os direitos sociais deverão ser providos pelo Estado, 

não caberia a determinação judicial acerca da execução de políticas públicas. No mesmo 

sentido, Rosalia Carolina Kappel Rocha235 argumenta que cabe ao Judiciário formular políticas 

públicas, que constituem encargo de outro poder. Na realização dos direitos sociais, por meio 

do processo judicial, muitas vezes não é levado em conta todos os elementos materiais e 

                                                
231 ARAÚJO, Alexandra Fuchs de. Controle judicial de políticas públicas: critérios e parâmetros possíveis. In: 

PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani (orgs.). Controle da administração. Belo Horizonte: Fórum, 

2017. p. 93. 
232 WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. p. 192-197. 
233 “As pessoas convenceram-se de que há algo indecoroso em um sistema no qual uma legislatura eleita, dominada 
por partidos políticos e tomando suas decisões com base no governo da maioria, tem a palavra final em questões 

de direitos e princípios. Parece que tal fórum é considerado indigno das questões mais graves e mais sérias dos 

direitos humanos que uma sociedade moderna enfrenta. O pensamento parece ser que os tribunais, com suas 

perucas e cerimônias, seus volumes encadernados em couro e seu relativo isolamento ante a política partidária, 

sejam um local mais adequado para solucionar questões desse caráter.”. Ibidem, p. 5. 
234 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. A justiciabilidade dos direitos sociais: críticas e parâmetros. In: SOUZA 

NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos 

sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 519-520. 
235 ROCHA, Rosalia Carolina Kappel. A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível. Revista da AGU, 

Brasília: Escola da Advocacia-Geral da União, ano 4, n. 8, set./dez. 2005, p. 24. 



114 

 

financeiros, necessários para que a sociedade tenha ao seu alcance os bens e serviços que 

possibilitem a realização de tais direitos. 

Leonardo Medeiros Júnior236 comunga do entendimento de que a CF/88 atribuiu 

competência aos Poderes Executivo e Legislativo para elaboração e concretização das políticas 

públicas de forma coletiva e universal. Portanto, deve-se rechaçar de imediato a possibilidade 

de o Poder Judiciário eleger políticas públicas que devam ser implementadas ou que as venha 

implementar por meio de decisões judiciais. Defende que a atuação do judiciário será legítima 

quando os originalmente legitimados para atuar e criar políticas públicas não o façam, ou seja, 

quando houver uma conduta ineficiente ou uma omissão por parte do legislador ou o 

administrador, poder-se-á exigir do Judiciário uma tutela específica. 

Para essa parcela da doutrina, quem detém constitucionalmente o poder de priorizar a 

aplicação das verbas públicas é o Executivo, dentro dos parâmetros orçamentários 

intencionalmente traçados pelo Legislativo. Argumenta, ainda, que a regra é a independência e 

a harmonia entre os Poderes, e a exceção é a possibilidade de um Poder intervir em área de 

competência de outro. Tratando-se de exceção, deve comportar interpretação restritiva. Não 

caberia, portanto, ao Judiciário nenhum juízo de valoração acerca da conveniência e 

oportunidade da atuação administrativa, não sendo lícito substituir o Executivo na valoração de 

critérios eminentemente políticos e discricionários, não lhe cabendo perquirir acerca da 

conveniência e oportunidade da atuação estatal. 

Daniel Sarmento concorda com tal crítica, sustentando que uma ênfase excessiva no 

espaço judicial pode levar ao esquecimento de outras arenas importantes para a concretização 

da Constituição e realização de direitos, gerando um resfriamento da mobilização cívica do 

cidadão. Acrescenta que essa obsessão com a interpretação judicial da Constituição tende a 

obscurecer o papel central de outras instâncias na definição do sentido da Constituição - como 

o Legislativo, o Executivo, e a própria esfera pública informal. Trata-se de um desvio que gera 

consequências negativas tanto no plano descritivo como na esfera normativa237. 

De forma incisiva, Daniel Sarmento ressalta os perigos de um protagonismo do Poder 

Judiciário. Afirma que o neoconstitucionalismo brasileiro tem pecado por excesso, depositando 

no Judiciário expectativas que ele nem sempre terá como atender de forma satisfatória. Aduz, 

ainda, que um dos efeitos colaterais desse fenômeno é a disseminação de um discurso muito 

                                                
236 MEDEIROS JÚNIOR, Leonardo. Processo estrutural consequencialista: a intervenção judicial em políticas 

públicas. Rio de Janeiro: Lumen, Juris, 2018. p. 46. 
237 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 

Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, jan./mar. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=56993>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
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perigoso, de que voto e política não são tão importantes, pois relevante mesmo é a interpretação 

dos princípios constitucionais realizada pelo STF238. 

O referido autor alerta para o perigo de uma postura ativista do Poder Judiciário, 

sustentando que nem sempre essa forma de atuação ocorre em benefício do avanço da 

sociedade. Consigna que no Brasil é muito comum traçar-se um paralelo entre a defesa do 

ativismo judicial e posições sociais progressistas. Talvez pelo fato de que o Judiciário brasileiro 

tem pecado muito mais por omissão, acumpliciando-se diante dos desmandos dos poderes 

político e econômico, do que por excesso de ativismo. Nesse quadro, quem ousa questionar 

possíveis exageros na judicialização da política e da vida social no Brasil de hoje é logo tachado 

de conservador. Muitas vezes, o Poder Judiciário pode atuar bloqueando mudanças importantes 

promovidas pelos outros poderes em favor dos excluídos, defendendo o statu quo. E essa defesa 

pode ocorrer inclusive por meio do uso da retórica dos direitos fundamentais239. 

Nessa mesma linha, Edilson Nobre Júnior afirma que a definição e a execução de 

políticas públicas estão afetadas aos seguimentos normativos (constituinte ou legislativo) e 

administrativos do Estado. O Judiciário não participa de tais tarefas, cabendo a fiscalização do 

seu desenrolar, a fim de verificar a conformidade com a Constituição240. 

Em recente palestra a investidores e empresários em Nova York, o Presidente do STF, 

Ministro Dias Toffoli, defendeu o que chamou de autocontenção do Poder Judiciário, afirmando 

que a política – e não a Justiça – é o instrumento capaz de resolver problemas e tratar do futuro 

do país. Para o Ministro, toda vez que juízes entram na seara polícia, há problemas com o 

Parlamento. Afirmou que o Executivo cuida do presente, o Legislativo, do futuro, e o Judiciário, 

do passado. Completou dizendo que há necessidade de deixar que a política resolva as questões, 

sem interferência do Judiciário nessas decisões241. 

                                                
238 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de 

Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, jan./mar. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=56993>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
239 Daniel Sarmento, em que pese as diversas críticas feitas em relação ao controle judicial de políticas públicas, 

manifesta-se, em parte, favorável a um ativismo por parte do Judiciário: “Estou convencido de que o Poder 

Judiciário tem um papel essencial na concretização da Constituição brasileira. Em face do quadro de sistemática 

violação de direitos de certos segmentos da população, do arranjo institucional desenhado pela Carta de 88, e da 
séria crise de representatividade do Poder Legislativo, entendo que o ativismo judicial se justifica no Brasil, pelo 

menos em certas searas, como a tutela de direitos fundamentais, a proteção das minorias e a garantia do 

funcionamento da própria democracia. O maior insulamento judicial diante da pressão das maiorias, bem como 

um certo ethos profissional de valorização dos direitos humanos, que começa a se instalar na nossa magistratura, 

121 conferem ao Judiciário uma capacidade institucional privilegiada para atuar nestas áreas.” (Ibidem) 
240 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Advocacia pública e políticas públicas. Boletim de Direito Administrativo 

– BDA, São Paulo: NDJ, ano 32, n. 12, dez. 2016. p. 1141-1150. 
241 DIAS, Marina. Toffoli cita problemas de juízes na política e defende autocontenção do Judiciário. Folha de 

São Paulo, 14 maio 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/toffoli-cita-problemas-

de-juizes-na-politica-e-defende-autocontencao-do-judiciario.shtml>. Acesso em: 15 mai. 2019. 
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Em suma, na tarefa de controle da atuação da Administração, o Poder Judiciário deve 

se limitar ao exame de legalidade dos atos administrativos, não cabendo substituir o 

administrador e adentrar no campo da conveniência e oportunidade das escolhas ou prioridades 

para a consecução das respectivas finalidades institucionais242. 

Para uma segunda corrente, contrapondo-se ao posicionamento anterior, defendida por 

Fábio Konder Comparato, a era do juiz politicamente neutro, no sentido literal da expressão, já 

foi superada. Os juízes deixam de ser exclusivamente árbitros e indiferentes de conflitos 

privados ou de litígios entre indivíduos e o Estado. Incumbe também à Justiça realizar, no seu 

campo de atividade, os grandes objetivos socioeconômicos da organização constitucional243. 

De igual forma, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

defende Henrique Ribeiro Cardoso que para fins de análise de cabimento e de extensão do 

controle judicial, pouco importa se a política púbica foi implantada pela Administração ou se 

foi simplesmente desconsiderada. Acrescenta que se houver início, deverá receber ordem 

judicial para a atuação da Administração para complementar o serviço, na hipótese de inexistir 

qualquer atuação específica do Estado, deverá receber ordem judicial para que instale e preste 

o serviço vinculado à concretização de determinada política pública244. 

Na visão de Marcus Aurélio de Freitas Barros, a intervenção do Poder Judiciário na 

implementação de políticas públicas é uma imposição do atual estágio do Estado Democrático 

de Direito, dentro da novel perspectiva orientada pelo neoconstitucionalismo. Apesar de 

excepcional, essa modalidade de controle é imprescindível, especialmente diante da 

insuficiência do controle político e incipiência do controle social. Adverte, entretanto, que esse 

controle jurisdicional não é dos mais fáceis, pressupondo que se admita um controle das 

omissões ilícitas, uma vez que, em grande medida, referido controle tem lugar diante da 

ausência ou insuficiência das políticas públicas. Ao final, defende a necessidade de nova 

roupagem à cláusula da reserva do possível, visualizando-a como impositiva de uma obrigação 

                                                
242 Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça: “Seria uma distorção pensar que o princípio da separação 

dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 

justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Com efeito, a correta 
interpretação do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a 

atuação do judiciário quando a administração pública atua dentro dos limites concedidos pela lei. Em casos 

excepcionais, quando a administração extrapola os limites da competência que lhe fora atribuída e age sem razão, 

ou fugindo da finalidade a qual estava vinculada, autorizado se encontra o Poder Judiciário a corrigir tal distorção 

restaurando a ordem jurídica violada.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1041197. Segunda 

Turma. Rel. Min. Humberto Martins. DJe 16/09/2009. 
243 COMPARATO, Fábio Konder. Novas funções judiciais do estado moderno. Revista dos Tribunais, n. 614, 

1986. p. 22. 
244 CARDOSO, Henrique Ribeiro. O paradoxo da judicialização das políticas públicas de saúde no Brasil: um 

ponto cego do direito? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 31. 
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de que sejam efetivados os direitos que demandam políticas públicas, até o máximo dos 

recursos disponíveis245. 

A propósito, relevante o entendimento esposado pelo Ministro Celso de Mello quando 

da apreciação da medida cautelar na ADPF nº 45246. Em que pese ter sido a ação julgada 

prejudicada por perda superveniente do objeto, as razões contidas no voto expõem alguns 

critérios para o controle jurisdicional de políticas públicas, enfrentados como obter dictum. 

O relator reconheceu, inicialmente, a possibilidade do controle judicial de políticas 

públicas como modo de efetivação dos direitos sociais, quando quedarem-se inertes os órgãos 

de direção política (do Legislativo e do Executivo), que deixam de cumprir os seus deveres 

constitucionais de implementação daqueles direitos. Logo em seguida, enfrentando o tema 

referente à reserva do possível, considerou que o Estado não pode invocá-la com a finalidade 

de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 

conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de 

direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade247. 

Portanto, para os defensores desse pensamento, a conclusão a que se chega é que a 

reserva do possível só se justifica e pode ser invocada quando o Estado já tenha garantido a 

existência digna de todos (o “mínimo existencial”). Fora desse quadro, tem-se a desconstrução 

do Estado Constitucional de Direito, com a total frustração das legítimas expectativas da 

sociedade. 

A terceira corrente, de cunho intermediário, consigna entender justificada a atuação 

jurisdicional ao determinar a implantação de uma política pública, quando se tratar de norma 

de eficácia plena e se verificar a omissão estatal em implementá-la. Adverte que nessa hipótese, 

não haveria substituição das funções legislativas pelo magistrado, estando esse como garantidor 

da força normativa da Constituição, conforme preconiza Konrad Hesse248. 

                                                
245 BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Controle jurisdicional de políticas públicas: parâmetros objetivos e 
tutela coletiva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008. p. 221-222. 
246 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45 (medida 

cautelar). Rel. Min. Celso de Mello. DJ 29/04/2004. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2175381>: Acesso em: 22 abr. 2018. 
247 Trata-se de ação constitucional movida em razão do veto presidencial incidente sobre o art. 55, §2º 

(posteriormente renumerado para art. 59), da Lei nº 10.707/2003 (LDO), apontando como o motivo do desrespeito 

a preceito fundamental decorrente da EC nº 29/2000, que garantiu a alocação de recursos mínimos para as ações 

e serviços de saúde. (Ibidem) 
248 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antonio Fabris, 1991. 
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Expoente dessa linha de pensamento, a professora Ada Pellegrini Grinover249 defende 

que esse controle judicial das políticas públicas não fere o princípio da separação de poderes. 

Entretanto, informa que há limites postos a essa intervenção, tais como: a restrição à garantia 

do mínimo existencial, a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do 

Poder Público e a reserva do possível (ou do financeiramente possível). Conclui que a estrita 

observância desses limites, assim como o correto entendimento do que sejam políticas públicas, 

é necessária e suficiente para coibir os excessos do Judiciário. 

Osvaldo Canela Júnior aduz que o Poder Judiciário tem uma atribuição constitucional 

residual em matéria de políticas públicas. Isso significa que a jurisdição não pode intervir 

indistintamente nas políticas públicas desenvolvidas pelos demais poderes. Somente no caso de 

omissão ou de contrariedade com os núcleos constitucionais de irradiação é que o Poder 

Judiciário intervém nas políticas públicas.250 

Bráulio Lopes, Lucas Santos e Ana Paula Barbosa afirmam que o excesso dessa 

postura intervencionista do Judiciário pode causar impactos negativos na organização dos 

serviços públicos, pondo em risco a atuação governamental e, no mínimo, comprometendo o 

princípio da separação dos poderes. Essa atuação pode não ser a melhor forma de correção das 

falhas do Poder Executivo em cumprir com seu dever constitucional de prestar serviços 

públicos de qualidade. No entender dos autores, o Judiciário pode, mas sem sempre deve 

interferir. Em se tratando de violação aos direitos fundamentais – para garantir o mínimo 

existencial – ou clara afronta a alguma outra norma constitucional, a intervenção judicial se 

justifica, já que sua atuação se dá pela garantia e guarda da integridade normativa da 

Constituição. Caso contrário, caberá ao Judiciário adotar uma postura de self restraint 

(autocontenção) em sua forma de atuação251. 

Maria Paula Dallari Bucci, que é referência nessa temática, dissertando sobre as 

possibilidades e limites do controle judicial das políticas públicas, consigna que a superação do 

positivismo formalista, com a introdução da dimensão axiológica nas normas, e o 

desenvolvimento de padrões de interpretação e aplicação baseados na coexistência de princípios 

                                                
249 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo poder judiciário. Revista do Curso de 

Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, São Paulo, v. 7, n. 7, 2010. Disponível em: 

<https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/RFD/index>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
250 CANELA JÚNIOR, Osvaldo. Controle social de políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 148. 
251 LOPES, Bráulio Lisboa; SANTOS, Lucas Ribeiro; BARBOSA, Ana Paula. Juiz administrando cidades: a 

busca da efetivação dos direitos através da judicialização de políticas púbicas. Estudos sobre a interferência do 

poder judiciário no poder executivo como forma de garantia dos direitos fundamentais. In: INCNP - Revista de 

Iniciação Científica do Centro Universitário Newton Paiva. 2015/2016, p. 28-39. Disponível em: 

<http://npa.newtonpaiva.br/iniciacaocientifica/wp-content/uploads/2016/08/INC04-03.pdf>. Acesso em: 15 maio 

2019. 
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e regras igualmente impositivos, confere à jurisdição papel mais ativo na efetivação dos direitos 

prescritos na CF e na legislação. Entretanto, considera a existência de limites a esse controle, 

dentre os quais o deficit democrático do Poder Judiciário, limitações técnicas para apreciação 

das políticas públicas em toda sua complexidade e o referente à questão de ordem econômico-

financeira252. 

Afirma Maria Paula Dallari que a não responsabilização política do juiz pelo teor da 

decisão, no sentido de sua não exposição à fonte de legitimação do poder, pelo exercício do 

voto, debilita, em certa medida, a legitimidade da atuação judicial no controle de políticas 

públicas. O juiz não conhece os ônus subjacentes a cada escolha que resultou naquele arranjo 

complexo, nem a composição de interesses que sustenta a decisão política, tampouco assumirá 

consequências pela interferência sobre a estratégia que orientou a adoção de um ato ou outro (a 

qual pode ter conexões, meritórias ou perversas, com outras estratégias, pertinentes a outras 

políticas do governo). Nesse sentido é que se fala da irresponsabilidade política do Judiciário253. 

O problema do deficit democrático se conecta a outro de cunho técnico e político, 

relativo à impossibilidade de o juiz se assenhorear das circunstâncias mais amplas nas quais se 

insere o pedido individualizado na ação. Estudos demonstram que se pode manipular os 

recursos ao Judiciário, de forma a proteger interesses distintos do apregoado interesse público. 

No entendimento de Maria Paula Dallari, a lógica da atuação judicial é essencialmente 

atomizada, baseada nos conflitos explicitados, sejam eles individuais ou coletivos. A lógica das 

políticas públicas é, ao contrário, ampla, aglutinadora de perspectivas e informações, as quais 

se enfeixam na estratégia de decisão e implementação finalmente adotada254. 

Dos argumentos relacionados como objeções à intervenção do Judiciário em matéria 

de políticas públicas, para Maria Paula Dallari, o mais perturbador é o das limitações 

econômico-financeiras, uma vez que se trata de matéria que escapa ao domínio pleno do Direito. 

Em que pese a existência da disciplina orçamentária, ângulo pelo qual se tem discutido a 

questão, no âmbito do direito, a escassez de recursos para fazer face às necessidades de 

investimento e custeio relativas aos serviços e prestações que concretizam direitos sociais é um 

fato incontornavelmente econômico. Os limites são dados pelos recursos efetivamente 

existentes e ainda que se trabalhe com a ideia de produção de deficits pelo Estado que amenizem 

                                                
252 BUCCI, Maria Paula Dallari. Controle judicial de políticas públicas: possibilidades e limites. Fórum 

Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 103, set. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=62501>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 



120 

 

condições adversas, movimentando a economia em direção ao crescimento, é fato que também 

esses recursos são limitados255. 

Tomando por base os argumentos dessas posições doutrinárias, e diante da grande 

quantidade de casos que podem surgir quando se trata de implementação de políticas públicas 

e a legitimidade da atuação jurisdicional nessa matéria, como forma de equacionar e na tentativa 

de encontrar um posicionamento proporcional, é possível dividir a temática em três situações 

fundamentais que auxiliam o operador do direito na compreensão sobre a legitimidade ou 

ilegitimidade da atuação do Judiciário em matéria de políticas púbicas. 

Na primeira situação, em que o comando constitucional instituidor da política pública 

foi cumprido tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo, observa-se que não há espaço para 

a judicialização, uma vez que não se verifica omissão ou ineficiência estatal, com serviço sendo 

efetivamente cumprido ou colocado à disposição aos cidadãos. 

Nesse sentido, oportuno o posicionamento do STF quando da edição da Súmula 

Vinculante 37256, assim como no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 

nº 606.171/PR257, no sentido de que não pode o Poder Judiciário, a pretexto de conceder 

tratamento isonômico, atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários 

não previstos em lei, sob pena de afronta ao princípio fundamental da separação dos poderes.  

De forma contrária, numa segunda situação, em que esse comando constitucional foi 

atendido pelo Legislativo, mas, por alguma razão (orçamentária ou discricionariedade da 

administração), foi parcialmente atendido pelo Executivo, em princípio, não haveria 

legitimidade de atuação do Judiciário. A política pública passou pelo crivo e prévia análise do 

Legislativo e, por questões orçamentárias (reserva do possível) ou de seletividade por parte do 

Executivo, está sendo, na prática, implementada. A intromissão do Judiciário, de forma 

contramajoritária, caracterizaria verdadeira substituição do mérito administrativo pela sentença 

judicial258. 

                                                
255 BUCCI, Maria Paula Dallari. Controle judicial de políticas públicas: possibilidades e limites. Fórum 

Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 103, set. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=62501>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
256 “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos 
sob o fundamento de isonomia.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 37. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=37.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=ba

seSumulasVinculantes>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
257 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 606171. Segunda Turma. 

Rel. Min. Dias Toffoli. DJe 03/03/2017. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3799375>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
258 Para exemplificar essa situação, Acórdão do STJ sobre o princípio da separação de poderes e o limite de atuação 

do Judiciário: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. O Ministério Público está legitimado 

para propor ação civil pública para proteger interesses coletivos. 2. Impossibilidade do juiz substituir a 
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Em contrapartida, na terceira situação, em que o comando constitucional instituidor da 

política pública não foi por algum motivo atendido pelo Legislativo e pelo Executivo, ou que, 

apesar de formalmente atendido, materialmente verifica-se incompatibilidade com o texto da 

Constituição, há que diferenciar a espécie de comando normativo constitucional, se de eficácia 

plena, contida ou limitada, nos termos no estudo clássico do professor José Afonso da Silva259. 

Sendo norma de eficácia plena, e havendo omissão do Estado-Administração em 

implementar a política pública, entende-se justificada a atuação do Judiciário, uma vez que já 

há explícito o comando normativo suficiente para permitir a sua implementação. 

Por outro lado, tratando-se de norma de eficácia limitada e verificando a omissão 

estatal na sua implementação, entende-se que, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, a atuação do Judiciário deve ficar restrita às hipóteses em que restar caracterizado o 

que a doutrina denomina de “mínimo existencial”. Importante a definição de mínimo existencial 

conferida pelo STF no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 639337: 

 

[...] A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 
existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de 

liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência 

                                                
Administração Pública determinando que obras de infra-estrutura sejam realizadas em conjunto habitacional. Do 

mesmo modo, que desfaça construções já realizadas para atender projetos de proteção ao parcelamento do solo 
urbano. 3. Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos físicos de administração 

(construção de conjuntos habitacionais, etc.). O Judiciário não pode, sob o argumento de que está 

protegendo direitos coletivos, ordenar que tais realizações sejam consumadas. 4. As obrigações de fazer 

permitidas pela ação civil pública não têm força de quebrar a harmonia e independência dos Poderes. 5. O 

controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado a perseguir a atuação do agente 

público em campo de obediência aos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da 

impessoalidade, da finalidade e, em algumas situações, o controle do mérito. 6. As atividades de realização 

dos fatos concretos pela administração depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de 

prioridades estabelecidos pelo governante. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar as obras 

que deve edificar, mesmo que seja para proteger o meio ambiente. 7. Recurso provido.” (REsp 169876/SP, 

Rel. Min. José Delgado, 1ª T., julgado em 16/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 70). Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=169876&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. 

Acesso em: 10 mar. 2019. (grifos acrescidos) 
259 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1998. O professor José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais em três categorias, a saber: a) Normas 

de eficácia plena (aquelas que não necessitam de regulamentação infraconstitucional, visto que desde o momento 

da promulgação da Constituição, já estão aptas a produzir efeito); b) Normas de eficácia contida (em que o 

legislador constituinte possibilitou ao legislador infraconstitucional restringir seus efeitos. Assim, com a 

promulgação da Constituição, elas surtem efeitos em sua plenitude, mas uma lei infraconstitucional pode restringi-

los); e c) Normas de eficácia limitada (aquelas que necessitam de regulamentação infraconstitucional para que 

surtam efeito de maneira plena). 
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social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração 

Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV) [...]260. 

 

Considerando as características da norma de eficácia limitada, em que o constituinte 

deixou a cargo do legislador infraconstitucional o preenchimento do sentido conforme as 

condições de seu contexto histórico (com carga de discricionariedade administrativa), deve o 

Judiciário conter sua forma de atuação, não se tornando legítima sua atuação além dos casos de 

normas programáticas que envolvam o mínimo existencial, sob pena de restar caracterizada 

substituição ao Legislativo. Ainda nessa hipótese, o Judiciário deve verificar, no caso concreto, 

o binômio custo do direito a ser protegido versus escassez de recursos públicos, pois a satisfação 

de um direito implica, por vezes, o sacrifício de outro e vice-versa. 

Abordando a necessidade de o Judiciário adotar uma postura de autocontenção (self 

restraint) em sua forma de atuação, leciona Nuno Piçarra: 

 

Serão o legítimo «contrapoder» do legislador apenas na medida em que se confinarem 

no controlo exclusivamente jurídico da constitucionalidade das leis. Mas já não estão, 

de modo algum, legitimados a erigir-se em contralegisladores ou em substitutos do 

legislador, invadindo a ampla liberdade de conformação política deste no quadro da 

constituição e usurpando o núcleo essencial da função legislativa. A directa 

legitimação democrática do legislador, que não é a dos tribunais, aponta para uma 

presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da separação de poderes aponta 
para uma judicial self-restraint quanto aos juízos de natureza política contidos nas leis 

cuja constitucionalidade se trata de apreciar, uma vez assente o primado político do 

legislador.261 

 

Sobre a autocontenção do Judiciário, o professor e Ministro Luís Roberto Barroso faz 

um paralelo com o princípio da transparência do orçamento público. Afirma que quanto maior 

transparência na elaboração e apresentação do orçamento à sociedade, em que as sociedades 

democráticas realizam suas opções políticas e fazem suas escolhas trágicas, bem como melhor 

controle na sua execução, poder-se-ia impor ao Judiciário maior grau de autocontenção262. 

Por fim, tratando-se de situação em que a implementação da política pública foi 

formalmente atendida, mas verifica-se incompatibilidade material com o disposto da 

Constituição Federal, faz-se necessária a intervenção do Judiciário para adequar a norma 

impugnada ao texto constitucional que disciplina a matéria. Essa atuação torna-se legítima, 

                                                
260 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 639337. Segunda Turma. Rel. Min. 

Celso de Mello. DJe 15/09/2011. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4063691>: Acesso em: 17 abr. 2018. 
261 PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: um contributo para 

o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989. p. 261. 
262 BARROSO, Luís Roberto. A judicialização da vida e o papel do Supremo Tribunal Federal. Belo 

Horizonte: Fórum, 2018. p. 25. 
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amparada na Constituição Federal263, não restando caracterizada qualquer violação ao preceito 

da separação de poderes. Ao contrário, visa resguardar os direitos e interesses da coletividade. 

Acerca da tensão existente entre as decisões judiciais e a atividade do Executivo em 

questões envolvendo políticas públicas, Fabiano Mendonça consigna que se o vício 

administrativo detectado é de caráter formal, apenas nesse plano caberá sua correção. O 

julgador não pode ir onde o administrador ainda não foi, salvo na hipótese de irrelevância 

potencial de conduta contrária por parte do administrador (vinculação principiológica), em que, 

por economia processual do Estado, está o magistrado a atuar positivamente, tal como no 

controle de constitucionalidade. Uma vez atendidos pelo agente administrativo os pressupostos 

do ato, descabe ao Judiciário, dada a sua subsidiariedade, gerada pela separação dos poderes, 

corrigi-lo para impor vontade pessoal passível de contestação racional em contrário. Por outro 

lado, se o erro é de direcionamento, cabe apenas podar os excessos praticados pelo 

administrador264. 

Em outra oportunidade, ao tratar das políticas públicas e os direitos transgeracionais, 

o professor Fabiano Mendonça enfatiza que se deve verificar a quem constitucionalmente cabe 

a definição da política debatida. Tal fato pode representar uma transferência do tema para a 

seara legislativa, conforme o caso, como instância democrática para a solução de conflitos. O 

ato judicial, assim, não pode substituir-se ao mérito administrativo, especialmente em casos de 

ato discricionário. Para evitar o abuso de poder e dentro de um ambiente democrático, o ato 

administrativo deverá ser necessariamente motivado, o que se transfere às escolhas presentes 

nas políticas públicas265. 

O que se observa é que, por essência de atribuição do Executivo, o controle 

jurisdicional atiça as tensões inerentes às funções dos três poderes, e os impasses não serão 

resolvidos sem o necessário diálogo interinstitucional, em razão da própria natureza jurídica 

das políticas públicas, sob o risco de inexequibilidade da decisão judicial e de perda de 

legitimidade do próprio Poder Judiciário. 

Nessa mesma direção, Amanda Sanches Daltro de Carvalho266 expõe que ao 

desempenhar a sua função típica de julgar, o Poder Judiciário vem ultrapassando a linha tênue 

                                                
263 Essa atuação ocorre pelos mecanismos de controle de constitucionalidade: Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão e o Mandado de Injunção. 
264 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Atos judiciais de administração pública: subsídios acerca da extensão 

do controle judicial dos atos administrativos em caso de prestações sociais constitucionalmente originárias. 

Estudos em direito público. Natal: ESMARN, 2002, p. 56-57. 
265 Ibidem, p. 69-70. 
266 CARVALHO, Amanda Sanches Daltro de. (Des)Governança na atuação do executivo e do judiciário na 

promoção da saúde brasileira. In: NOVELINO, Marcelo; FELLET, André. Separação de poderes: aspectos 

contemporâneos da relação entre executivo, legislativo e judiciário. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 35-57. p. 56. 
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entre a sua liberdade de julgar e a prerrogativa atribuída ao Poder Executivo de implementar 

políticas públicas. Por essa razão, é indiscutível que o equilíbrio entre esses Poderes tem sido 

afetado, em razão, sobretudo dos meios que o Judiciário dispõe para levar a cabo a sua função. 

Esclarecedora a observação de Luiz Henrique Diniz Araújo ao consignar que a 

valorização do Judiciário teve, por um lado, o efeito positivo de possibilitar a construção do 

conteúdo, na prática, dos direitos fundamentais enunciados nas constituições, bem como a sua 

efetivação; de outro lado, teve o efeito colateral de possibilitar a esse mesmo Judiciário o 

exercício de uma discricionariedade excessiva, configurando-se, quase na prática, uma 

atividade quase legislativa267. 

Além disso, não se pode esquecer de que as políticas públicas ou a realização de 

despesas públicas são ou devem ser implementadas no interesse coletivo ou geral, a partir do 

planejamento administrativo que privilegie não apenas um segmento específico (determinadas 

políticas públicas, pessoas e locais), mas toda a sociedade, sem preferências. 

Desse modo, afigura-se temerária uma ordem judicial para a realização de despesas 

vultosas para atender uma suposta necessidade, de um determinado grupo destinatário e, ainda, 

em um determinado local, em detrimento de outros serviços, destinatários ou regiões, muitas 

vezes mais carentes. Ou seja, as políticas públicas e as despesas públicas devem ser planejadas 

e executadas considerando as necessidades da coletividade ou da sociedade em geral, em 

homenagem ao princípio da isonomia (material). Uma decisão judicial, seja de deferimento de 

uma tutela de urgência, seja de mérito, pode eventualmente prejudicar outras políticas públicas 

ou mesmo outras ações também atinentes à política objeto da querela. 

Consoante ponderação de Maria Paula Dallari Bucci, se por um lado as demandas de 

massa realizam a derrubara, pelo menos parcial, de barreiras que impediam a reivindicação 

consequente do atendimento a direitos, por outro lado, criam um paradoxo, em que a 

judicialização gera mais judicialização. Discorrendo especificamente sobre a judicialização da 

saúde, afirma que diante da rotina de liminares garantindo a entrega de praticamente todo e 

qualquer medicamento e providência requerido, qualquer medida oferecida no âmbito do 

sistema de saúde, ainda que célere a razoável, tende a ser vista como emulação acanhada do 

verdadeiro direito subjetivo do interessado. Nada menos que a providência máxima será tida 

                                                
267 ARAÚJO, Luiz Henrique Diniz. O ativismo judicial e seus limites. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. p. 

171. 
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como aceitável. Seria como parafrasear o antigo ditado: aos que tiverem a sorte do caminho 

judicial, tudo; à coletividade, a lei268. 

Renata Corrêa Severo leciona: 

 

Assim, tendo em vista que, para a concretização da grande maioria dos direitos 

fundamentais e sociais, o poder público deve agir seletiva e distributivamente, 

buscando a universalização deste serviço, inclinamos nosso entendimento para o fato 

de que não deve o magistrado, por meio de decisões que analisam casos isolados, 

determinar que o ente estatal seja obrigado a suportar os custos da 

implementação de direitos, à exceção de casos comprovadamente emergenciais, que 

não foram previamente selecionados mediante critérios técnicos que indicam as 

necessidades prioritárias da população. Embora o controle e a proteção judicial dos 

atos administrativos sejam legítimos, entendemos não ser adequado ou possível o 

Poder Judiciário, mediante ingerência na atividade política e financeira do 

Estado, implementar precipitadamente gastos extraordinários em favor do 

atendimento de determinadas demandas, muitas vezes favorecendo um único ou 

poucos cidadãos - que não raras vezes sequer demonstraram a ineficiência das 

demais opções terapêuticas disponibilizadas pelo Estado - em prejuízo de todos 

os demais que aguardam pelas vias ordinárias por idêntica providência. 

Tal situação sempre vem em prejuízo do planejamento orçamentário 

rigorosamente feito pelos outros Poderes que visa à universalidade de 

atendimento no que toca ao mínimo existencial.269 (grifos acrescidos) 

 

Desta feita, em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser por demais 

elástica no tocante às balizas do Judiciário na implementação - e, muitas vezes, na formulação 

- das políticas públicas, verifica-se que a ingerência jurisdicional, atuando o magistrado como 

verdadeiro legislador positivo, pode mostrar-se prejudicial ao êxito das políticas idealizadas 

pelo Legislativo e Executivo, no mais das vezes redirecionando recursos para cidadãos 

inicialmente não contemplados na ação de determinada política pública. O mérito 

administrativo, nessa hipótese, estaria sendo substituído pela decisão judicial, afrontando, em 

tese, o princípio da separação de poderes. 

Conforme doutrina de Ana Paula Oliveira Ávila e Mariana Ruschel Wierzchowski, 

essa atuação do judiciário que concretiza pretensões individuais por meio da alocação de 

recursos, com subversão das dotações orçamentárias e da ordem de execução das políticas 

públicas de atendimento à saúde pelas vias convencionais, por um lado, satisfaz direitos 

fundamentais em caráter individual, mas por outro, restringe normas também fundamentais da 

Constituição. Resta claro que por mais nobres que sejam seus objetivos (proteção do indivíduo), 

                                                
268 BUCCI, Maria Paulo Dallari. Contribuição para a redução da judicialização da saúde. Uma estratégia jurídico-

institucional baseada na abordagem de direito e políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paulo Dallari; DUARTE, 

Clarice Seixas (coords.). Judicialização da saúde: a visão do poder executivo. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 34. 
269 SEVERO, Renata Corrêa. O princípio da reserva do possível e a eficácia das decisões judiciais em face da 

Administração Pública. Fórum Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 10, n. 112, p. 20-37, 

jun. 2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=67516>. Acesso em: 10 mar. 

2019. 
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tais decisões desprezam a separação dos poderes, a legitimação democrática dos poderes eleitos, 

a segurança jurídica, e, o que é pior, desigualam outros indivíduos que também carecem de 

proteção, em relação às mesmas necessidades270. 

Fernando Fróes Oliveira, ao investigar o tema das finanças públicas, economia e 

legitimação, aponta que, nesse contexto de judicialização, as políticas públicas passam a ser 

repartidas, desproporcionalmente entre o Judiciário e os demais Poderes. Ainda que sob 

perspectiva econômica, o problema que se coloca é o da legitimação, passando pela 

possibilidade de os custos do financiamento serem impostos, a toda a sociedade, de forma 

contramajoritária, ou seja, sem que os contribuintes, atuais ou futuros, tenham concordado com 

isso271. 

Diante desse cenário, o Judiciário está desenvolvendo um empoderamento peculiar, 

assumindo ainda mais as características para o despontar de um superpoder. Sobre esse aspecto, 

o juiz federal Eduardo Appio, com extensa dedicação ao estudo do controle judicial das 

políticas públicas no Brasil, alerta: 

 

Um governo de juízes seria de todo lamentável, não pelo simples fato de que não 

tenham sido eleitos para gerirem a máquina administrativa ou para inovarem no 

ordenamento jurídico, mas pela simples razão de que não detêm mandato fixo. [...] 

Não há qualquer garantia de que um governo de juízes seria moralmente superior ao 

de representantes eleitos, na medida em que os valores e princípios constitucionais 
são maleáveis por conta de sua textura aberta, permitindo uma interpretação muito 

ampla acerca de seu conteúdo, o que poderia conduzir à prevalência dos interesses do 

Poder Judiciário enquanto grupo político, e não os interesses reais dos cidadãos. A 

principal função do Poder Judiciário brasileiro no contexto político do século XXI 

será a de permitir a efetiva participação de grupos e segmentos da sociedade que não 

têm acesso aos canais de comunicação com o poder político. Neste sentido, não cabe 

ao Poder Judiciário se utilizar de uma discricionariedade política quando do exame 

das omissões do Estado, mas sim, possibilitar que o jogo político se desenvolva a 

partir de regras equitativas que considerem com igual respeito todos os cidadãos.272 

 

Dessa feita, não se está a afirmar que o Judiciário não pode promover mudanças agudas 

no posicionamento sobre determinados temas, como ocorreu no julgamento do STF com o 

reconhecimento das uniões homoafetivas como constitucionais. Entretanto, o Judiciário melhor 

cumpre o seu papel quando tem a capacidade de desenvolver princípios sobre uma série de 

                                                
270 ÁVILA, Ana Paula Oliveira; WIERZCHOWSKI, Mariana Ruschel. “Fair play” judicial na efetivação dos 

direitos sociais – da crítica ao ativismo judicial concretista à defesa do controle material das leis orçamentárias 

pelo Poder Judiciário. Revista Direitos Fundamentais & Justiça, ano 7, n. 23, p. 192-155, abr./jun. 2013. 

Disponível em: <http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/261/665>. Acesso em: 10 mar. 2019. p. 223. 
271 OLIVEIRA, Fernando Fróes. Finanças públicas, economia e legitimação: alguns argumentos em defesa do 

orçamento autorizativo. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

v. 64, p. 80-98, 2009. Disponível em: <https://www.pge.rj.gov.br/revista-de-direito/2009-volume-64>. Acesso 

em: 21 maio 2019. 
272 APPIO, Eduardo. Discricionariedade política do poder judiciário. Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 159. 
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casos do que quando tenta fazer o papel de legislador. Aceitar que o Judiciário possa promover 

um amplo e irrestrito controle judicial, especialmente de questões relacionadas às políticas 

públicas, em detrimento das esferas tradicionais de discussões dessas questões, pode ser ainda 

mais temerário. Isso porque, sabe-se que o processo político se desenvolve por meio de uma 

lógica muito diferente da qual se desenvolve o processo jurídico. 

Por fim, pertinente trazer a reflexão de Leonardo Medeiros Júnior273, ao abordar a 

temática da individualização de processos coletivos e os problemas da judicialização dos 

direitos sociais, especialmente quanto às consequências da intervenção judicial. Na perspectiva 

de visão do Executivo, as múltiplas decisões concessivas de direitos fundamentais sociais 

interferem no planejamento e na execução das políticas públicas em curso. Essa “atomização 

em massa”274 para concretização de direitos resulta em uma priorização para aquele indivíduo 

beneficiado pela decisão individual sobre os critérios estabelecidos pelo gestor público para 

atender a uma universalidade. Dessa forma, a concessão pelo Estado-Juiz a uma lide individual 

poderá resultar na desvirtuação dos critérios de atendimento coletivo ao direito. 

Como exemplo, pode-se citar a questão da judicialização da saúde, que representa 

atualmente um impacto nos orçamentos e na quantidade de processos que tramitam na Justiça. 

De acordo com o estudo elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) para o Conselho 

Nacional de Justiça, o número de demandas judiciais relativas à saúde aumentou 130% entre 

2008 e 2017, enquanto o número total de processos judiciais cresceu 50%. Demonstrou que, 

segundo o Ministério da Saúde, em sete anos, houve um crescimento de aproximadamente 13 

vezes nos seus gastos com demandas judiciais, atingindo R$ 1,6 bilhão em 2016. No Rio Grande 

do Norte, o quantitativo de ações em primeira instância envolvendo o tema passou de 266, em 

2008, para 4.092, em 2017. E no período de dez anos, foram computadas 23.379 demandas no 

primeiro grau relativas ao direito à saúde275. 

Com efeito, o referido montante de recursos, ainda que pequeno, frente ao orçamento 

público para a saúde, representa parte substancial do valor disponível para alocação 

discricionária da autoridade pública, atingindo níveis suficientes para impactar a política de 

compra de medicamentos, um dos principais objetos das demandas judiciais. O presidente do 

                                                
273 MEDEIROS JÚNIOR, Leonardo. Processo estrutural consequencialista: a intervenção judicial em políticas 

públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 70-71. 
274 Terminologia utilizada pelo autor para o tratamento e estímulo conferido pelo judiciário à pulverização da 

litigância individual. 
275 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e 

propostas de solução. Brasília: Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper, 2019. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf>. Acesso em: 

19 mar. 2019, p. 13. 
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Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, no entanto, 

ressaltou que é preciso conscientizar e mostrar a importância da racionalidade do sistema, 

afirmando que o magistrado não pode, ao fim, administrar o orçamento da Saúde276. 

Sobre a temática da judicialização da saúde, especialmente quanto ao fornecimento de 

tratamento pela Fazenda Pública, a Turma Recursal da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, 

em recente julgado, consignou que a intervenção judicial deve ser excepcional em hipóteses 

que resultam bloqueio e remanejamento de verbas orçadas. Asseverou que, apesar de a saúde 

ser direito de todos e dever do Estado, fornecimento judicial individualizado de tratamento 

médico depende obrigatoriamente da demonstração efetiva da eficácia do tratamento proposto 

e do esgotamento das alternativas já custeadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, não 

havendo direito ao “melhor tratamento possível”. Acentuou ser inegável a repercussão da 

chamada “judicialização da saúde” para a organização administrativa, havendo impacto 

significativo na administração dos recursos disponíveis para aplicação em saúde, que devem 

ser redirecionados da atenção geral para o atendimento de demanda individual277. 

Não resta dúvida, portanto, que o controle judicial de políticas públicas deve levar em 

consideração os elementos que constituem a política pública, a correlação entre eles e o seu 

estágio de implantação como um meio de garantir a coerência entre a decisão judicial e a 

política pública em questão. Deve-se dar maior deferência aos administradores e legisladores 

quando em discussão matérias não atinentes aos direitos fundamentais, preservando-se 

procedimentos democráticos em oposição à excessiva intervenção judicial no trato desses 

assuntos.  

Queda-se premente o aprofundamento da discussão sobre os métodos e parâmetros a 

serem utilizados pelo Poder Judiciário para o controle judicial de políticas públicas, sob pena 

de inversão perda de legitimidade das demais funções estatais. Assim, espera-se que o 

Judiciário compreenda o seu lugar institucional e, em caso de interferência, seja movido pela 

prudência e habilidade para avaliação de custos futuros. 

 

4.4 ANÁLISE DO PROJETO DE LEI Nº 8.058/2014: PROCEDIMENTO PARA O 

CONTROLE E INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO 

                                                
276 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Integração entre saúde e direito pode contribuir para reduzir 

judicialização. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88611-integracao-entre-saude-e-direito-pode-

contribuir-para-reduzir-judicializacao>. Acesso em: 19 mar. 2019. 
277 Idem. Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Tuma Recursal. Processo nº 0517922-11.2018.4.05.8400. Rel. 

Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos. Julgamento em 28/02/2019. Disponível em: 

<https://juizado.jfrn.jus.br/cretainternetrn/cadastro/modelo/exibe_modelo_publicado.wsp?tmp.anexo.id_process

o_documento=10298178&tmp.processo_judicial.id_processo_judicial=445534>. Acesso em: 21 maio 2019. 
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Necessário expor sobre o PL nº 8.058, de 2014, de autoria do deputado federal Paulo 

Teixeira (PT-SP), que tramita na Câmara Federal, visando instituir um processo especial para 

o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário. Conforme justificativa 

dada pelo parlamentar, o referido Projeto de Lei é o resultado de uma pesquisa ampla iniciada 

pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ, coordenados por Ada 

Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe e pelo Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas278. 

Ressalte-se que não se pretende aprofundar a análise do referido Projeto. Entretanto, 

por guardar afinidade com o objeto desta pesquisa, serão mencionados alguns temas que 

despertam preocupação quanto à intervenção judicial no campo das políticas públicas. 

No referido Projeto, constam 33 artigos que dispõem sobre: I) Os Princípios Aplicáveis 

ao Controle Jurisdicional de Políticas Públicas; II) Da Competência e da Petição Inicial; III) Da 

Fase Preliminar; IV) Dos Meios Alternativos de Solução de Controvérsias; V) Do Processo 

Judicial; VI) Da Reunião dos Processos em Primeiro Grau; VII) Das Relações entre 

Magistrados; VIII) Da Reunião de Processos em Grau de Recurso; IX) Do Cadastro Nacional; 

e X) Das Ações Individuais. 

Apesar de críticas positivas quanto ao mérito do projeto em testilha279, verifica-se, em 

tese, a manifesta violação a diversos princípios constitucionais. Observa-se, inicialmente, 

possível violação ao postulado da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da CF. 

                                                
278 Da justificação apresentada, extrai-se: “O controle jurisdicional de políticas públicas é uma realidade presente 

no dia-a-dia dos tribunais brasileiros. Embora a doutrina e a jurisprudência, sobretudo do STF, tenham se 
debruçado sobre a questão, fixando limites ao próprio controle e construindo princípios a respeito da matéria, ainda 

remanescem dúvidas e, frequentemente, o juiz enfrenta dificuldades concretas para decidir assuntos tão relevantes. 

São dificuldades oriundas da falta de informações e de dados, da falta de assessoria, da falta de contatos com a 

própria Administração encarregada da implementação da política pública, com os demais juízes, com os tribunais; 

dificuldades de ordem orçamentária, dificuldades oriundas da multiplicidade de ações individuais que vão 

inevitavelmente incidir sobre as políticas públicas. É preciso fixar parâmetros seguros para o juiz e para as partes 

e é preciso, principalmente, criar um novo processo, de cognição e contraditório ampliados, de natureza dialogal 

e colaborativa, com ampla intervenção do Poder Público e da sociedade, ou seja, um novo processo adequado à 

tutela jurisdicional dos chamados conflitos de ordem pública. Somente assim a intervenção judicial em políticas 

públicas não criará problemas insolúveis para a Administração e para a população, como tem ocorrido, e o juiz 

poderá decidir com equilíbrio e justiça após conhecer todos os dados da questão que está em jogo, sem se substituir 
ao administrador.” Disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD0020141108001680000.PDF#page=40>. Acesso em: 19 set. 

2018. 
279 Leonardo Medeiros Júnior discorre sobre dois pontos que reputa positivos: a possibilidade de coletivização de 

demandas individuais (art. 30) e a flexibilização do instituto processual do pedido (art. 20), nesse último caso, 

legitimando o juiz a alterar a decisão na fase de execução, ajustando-a às peculiaridades do caso concreto, inclusive 

na hipótese de o ente público promover políticas públicas que se afigurem mais adequadas do que as determinadas 

na decisão, ou se esta se revelar inadequada ou ineficaz para o atendimento do direito que constitui o núcleo da 

política pública deficiente. MEDEIROS JÚNIOR, Leonardo. Processo estrutural consequencialista: a 

intervenção judicial em políticas públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 121-124. 
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Como anteriormente exposto, de acordo com o princípio da separação dos poderes, os 

poderes da República Federativa do Brasil são autônomos e harmônicos, o que significa dizer 

que um Poder não pode interferir na competência alheia. Para tanto, a CF arrolou, de forma 

expressa, a atribuição de cada Poder, principalmente naquilo que se refere à função atípica, na 

concretização da “teoria dos pesos e contrapesos”. 

De fato, como discorrido acima, o postulado da separação dos poderes surgiu com o 

fim de evitar a concentração absoluta de poder nas mãos do soberano, comum no Estado 

absoluto que precede as revoluções burguesas. Para tanto, foi criado um mecanismo no qual 

cada uma das funções do Estado seria de responsabilidade de um órgão ou de um grupo de 

órgãos. Portanto, com exceção das funções atípicas, expressamente previstas na CF, cabe ao 

Poder Judiciário a função jurisdicional, ao Legislativo a função de editar normas e ao Poder 

Executivo a gestão pública. 

Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo, precipuamente, a formulação de políticas 

públicas. São eles incumbidos de verificar a riqueza nacional em dado momento histórico e 

fazer as escolhas alocativas para a implementação de direitos sociais. Por conseguinte, em 

princípio, ressalvando a hipótese de ineficiência ou omissão por parte do legislador ou do 

administrador público, não cabe ao Judiciário gerir o orçamento público e dizer em qual política 

deverá ser empregada a receita pública. É função do Poder Executivo selecionar a política 

pública a ser implementada e remetê-la ao Legislativo, que, por sua vez, irá fazer constar tal 

política nas leis orçamentárias.  

Também é cediço que, ao ser eleito, o Chefe do Poder Executivo deve colocar em 

prática todo o plano de governo apresentado na campanha eleitoral e, para isso, conta com o 

apoio e assessoramento técnico de diversos órgãos, que, de acordo com a realidade e a 

necessidade do País, elege a política pública mais adequada.  

A redação do referido Projeto de Lei é por demais aberta, de forma que confere, por 

exemplo, ao magistrado, de forma singular, desdizer todo um trabalho que o Poder Executivo 

planejou, com respaldo técnico. Ou seja, nos termos do art. 18 do referido PL, defere-se ao Juiz 

singular o poder de dizer que a política pública eleita pelo gestor público não está correta280. 

                                                
280 Sobre a questão apresentada, necessário citar os artigos 6º e 18 do PL: 

Art. 6º Estando em ordem a petição inicial, o juiz a receberá e notificará o órgão do Ministério Público e a 

autoridade responsável pela efetivação da política pública, para que esta preste, pessoalmente e no prazo de 

sessenta dias, prorrogável por igual período, informações detalhadas que deverão contemplar os seguintes dados 

da política pública objeto do pedido, os quais constarão do mandado: I – planejamento e a execução existente; II 

– os recursos financeiros previstos no orçamento para sua implementação; III – a previsão de recursos necessários 

a sua implementação ou correção; IV – em caso de insuficiência de recursos, a possibilidade de transposição de 

verbas; V – o cronograma necessário ao eventual atendimento do pedido. 

[...] 
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Para os defensores do projeto, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, XXXV da CF/88, justifica a viabilidade jurídica da intervenção do Poder 

Judiciário em matéria de políticas públicas para, a um só tempo, conferir força normativa à 

Constituição, por meio da implementação dos direitos sociais, culturais e econômicos, e garantir 

direitos subjetivos, individual ou coletivamente, lesados ou ameaçados de lesão. 

Não se trata, todavia, de autorização para toda e qualquer ingerência do Poder 

Judiciário em matéria de políticas públicas. A intervenção judicial deve conter limites, por 

consequência, deve ser excepcional e deve assegurar os direitos subjetivos lesados ou 

ameaçados de lesão, conforme políticas públicas. 

Ademais, é necessário registrar que, apesar de os direitos sociais (saúde, educação, 

segurança etc.) possuírem natureza jurídica de direito fundamental, o orçamento público é 

limitado e não consegue atender a todas as pretensões sociais. E, em seu gabinete, o juiz não 

detém conhecimento das necessidades a serem priorizadas, haja vista que as receitas públicas 

não devem ser empregadas apenas em uma política pública específica, em detrimento das 

demais. 

Compatibilizar as necessidades públicas infinitas com os recursos financeiros 

limitados é um dos maiores, senão o principal, desafio dos gestores públicos. Para tanto, é 

necessário identificar as necessidades públicas, definir prioridades, estabelecer o tratamento 

adequado, viabilizar a aquisição das tecnologias indispensáveis e prestar o melhor serviço 

possível à população. 

O citado projeto vai de encontro às limitações socioeconômicas do País. A reserva do 

possível, preceito aplicável em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos 

direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo 

Poder Público, impõe e exige desse prestações estatais positivas concretizadoras de 

prerrogativas individuais e/ou coletivas. 

                                                
Art. 18. Se for o caso, na decisão o juiz poderá determinar, independentemente de pedido do autor, o cumprimento 

de obrigação de fazer sucessivas, abertas e flexíveis, que poderão consistir, exemplificativamente, em: I – 

determinar ao ente público responsável pelo cumprimento da sentença ou da decisão antecipatória a apresentação 
do planejamento necessário à implementação ou correção da política pública objeto da demanda, instruído com o 

respectivo cronograma, que será objeto de debate entre o juiz, o ente público, o autor e, quando possível e 

adequado, representantes da sociedade civil. II – determinar ao Poder Público que inclua créditos adicionais 

especiais no orçamento do ano em curso ou determinada verba no orçamento futuro, com a obrigação de aplicar 

efetivamente as verbas na implementação ou correção da política requerida. §1º O juiz definirá prazo para 

apresentação do planejamento previsto no inciso I de acordo com a complexidade da causa. §2º O planejamento 

será objeto de debate entre o juiz, o ente público, o autor, o Ministério Público e, quando possível e adequado, 

representantes da sociedade civil. §3º Homologada a proposta de planejamento, a execução do projeto será 

periodicamente avaliada pelo juiz, com a participação das partes e do Ministério Público e, caso se revelar 

inadequada, deverá ser revista nos moldes definidos no parágrafo 2º. 
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É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-

se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de um 

inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal 

modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, 

dessa não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata 

efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 

A meta central das Constituições modernas, e da Constituição de 1988 em particular, 

pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de 

partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção 

dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 

fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os 

alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, 

relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo 

existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de 

conviver produtivamente com a reserva do possível. 

Valéria Martinez da Gama alerta: 

 

Pode-se afirmar que o orçamento expressa a “reserva do possível”, pois compreende 

a possibilidade fática do ente político de arcar economicamente com os gastos 

necessários à efetivação das políticas públicas indispensáveis à concretização do bem-

estar social. Assim, ao avocar para si a função atípica de determinar políticas 

públicas em ações individuais ou coletivas, o Poder Judiciário interfere nas ações 

sociais a serem implementadas pelo Poder Executivo e devidamente previstas no 

orçamento público aprovado pelo Poder Legislativo. 

Ao trazer para si a incumbência de efetivar direitos que deveriam ter sido 

concretizados por meio da atuação política de outros poderes, o Poder Judiciário 

fundamenta-se apenas na aferição da ineficiência da política pública adotada e utiliza 

apenas o critério da averiguação das necessidades, sem qualquer verificação sobre a 
questão orçamentária. [...] O cumprimento dessas decisões judiciais acarreta risco 

de desvirtuamento da própria política pública, prejuízo do planejamento e até 

mesmo de outras políticas públicas que poderiam ser implementadas, pois o 

equilíbrio orçamentário (receita e despesa) será afetado com a superveniência de 

obrigação de efetivar gasto não previsto no orçamento. 

O Poder Judiciário necessita respeitar as margens de discricionariedade do 

legislador e do administrador fixadas na própria Constituição Federal, sob pena 

de ocasionar impacto não previsto no orçamento público, acarretando redução 

de investimento em outras áreas. 

Conceder benefício sem indicar a fonte de custeio, o que é exigência até para o 

Poder Legislativo e afastamento do parâmetro atuário (aquele que o orçamento 

comporta), acarreta o rompimento da viabilidade das políticas públicas pelo 

Poder Executivo.281 (grifos acrescidos) 

 

                                                
281 GAMA, Valéria Martinez da. O ativismo judicial sob o enfoque do Direito Financeiro e Tributário. Revista 

Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 13, n. 78, p. 117-138, nov./dez. 2015. Disponível 

em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=239257>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
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No mesmo sentido, Rodrigo Henriques de Araujo: 

 

Há no desempenho da Administração Pública um complexo de procedimentos a serem 

seguidos para a utilização racional, transparente e planejada dos recursos públicos. O 

planejamento e o orçamento público, como instrumentos de gestão financeira, 

estão intimamente ligados na busca da melhor aplicação possível das receitas 

públicas e no controle das despesas. Nesse sentido, como fiel seguidora da lei, a 

Administração Pública, deve seguir limites (Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade 

Fiscal), respeitar o procedimento licitatório para contratação de serviços, realização 

de obras e compras (Lei nº 8.666/93), como também a necessidade de prévio concurso 

público para contratação de pessoal. Contudo, o ativismo incorporado pelo Poder 

Judiciário, com o objetivo de suprir a lacuna deixada pela inércia do Poder 

Legislativo ou do Executivo, acaba prejudicando o planejamento e afetando o 

orçamento público, que se vê abruptamente atingido com a obrigação de edificar, 

reformar, contratar, ou fazer algo no prazo e na forma deferida liminarmente pelo juiz, 

resultando no colapso do sistema e no desprezo da autonomia municipal.282 (grifos 

acrescidos) 

 

Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos pela cláusula da reserva do possível 

ao processo de concretização dos direitos de segunda geração – sociais, econômicos e culturais, 

de implantação sempre onerosa - traduzem-se em binômio que compreende, de um lado, a 

razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, a 

existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas 

dele reclamadas. 

Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo governamental de tornar efetiva a 

aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes do 

mencionado binômio (razoabilidade da pretensão e a disponibilidade financeira do Estado) 

devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois ausente 

qualquer desses elementos, estará descaracterizada a possibilidade estatal de realização prática 

de tais direitos. 

Nesse sentido, a formulação e a execução de políticas públicas dependem de opções 

políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato 

eletivo, não cabendo, em regra, ao magistrado, que não ostenta a legitimidade popular, 

determinar a implementação ou alteração de política pública. De igual forma, não se pode 

desconsiderar que a organização de serviços públicos demanda planejamentos e estudos 

técnicos e administrativos, sendo âmbitos de conhecimento distintos da área da respeitosa 

atuação do Judiciário. 

                                                
282 ARAUJO, Rodrigo Henriques de. Autonomia municipal, orçamento público e ativismo judicial. Revista 

Brasileira de Direito Municipal – RBDM, Belo Horizonte, ano 17, n. 62, p. 145-68, out./dez. 2016. Disponível 

em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=246391>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
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Os professores Lenio Luiz Streck e Martonio Mont’Alverne Barreto Lima se 

manifestaram sobre o assunto em artigo de opinião publicado em um site eletrônico 

especializado em notícias e artigos jurídicos. Os autores tecem duras críticas sobre o mérito do 

Projeto de Lei nº 8.058/2014, consignando que: 

 

Eis um debate que necessita ser aberto com a sociedade; sobretudo com os Poderes 
do Estado brasileiro envolvidos. [...] Com efeito, com a devida vênia ao ilustre 

deputado Paulo Teixeira — que tão bem conduziu o projeto do novo Código de 

Processo Civil (CPC) na Câmara — o PL 8.058/2014, além de não se constituir em 

novidade alguma, apenas repete o moralismo infelizmente presente na maior parte do 

Poder Judiciário, a pensarem resolver todos os problemas de efetivação de política de 

educação e saúde por meio de decisões judiciais. Se vingar o projeto, a partir de agora, 

as faculdades de Direito de todo o país não deverão mais formar juristas, porém 

bacharéis-versados-em-“políticas públicas” (restamos a pensar qual seria a 

política que não é pública...). Em outras palavras: se aprovado o PL 8.058/2014 o 

Judiciário deixará de ser somente Judiciário. Executivo e Legislativo estão 

destinados a desaparecer diante da competência do Poder Judiciário.283 (grifos 
acrescidos) 

 

A título de contra-argumentação ao exposto por Lenio Streck e Martonio Lima, os 

professores Ada Pellegrini Grinover, Paulo Henrique dos Santos Lucon e Kazuo Watanabe não 

concordam com os possíveis vícios da proposta. Para eles o projeto é constitucional e reflete a 

necessidade da existência de balizas legais para que se promova o controle jurisdicional de 

políticas públicas. Afirmam que a disposição apresentada pelo Deputado Paulo Teixeira é 

reflexo da experiência de outros países, como os Estados Unidos, Índia, Colômbia, África do 

Sul e Argentina284. 

Aduzem que a proposta não concede ao Judiciário nenhuma competência que já não 

esteja presente na Constituição Federal de 1988, tendo em vista que esse possui legitimidade 

para agir quando a inércia estatal coloca em risco algum direito social fundamental. Desse 

modo, a atuação judicial diz respeito apenas ao controle de constitucionalidade, pelo qual o 

Judiciário a posteriori é invocado a analisar políticas públicas do Executivo e Legislativo que 

não estejam de acordo com ordenamento jurídico tutelado pela Carta Magna. Concluem no 

sentido de que com a aprovação do projeto, o Judiciário possuirá um instrumento legal para 

                                                
283 STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. Leis das Políticas Públicas é “Estado Social 

a golpe de caneta?”. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-fev-10/lei-politicas-publicas-estado-

social-golpe-caneta> Acesso em: 17 set. 2018. 
284 GRINOVER, Ada Pellegrini; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WATANABE, Kazuo. PL sobre controle 

jurisdicional de políticas públicas é constitucional. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-fev-23/pl-

controle-jurisdicional-politica-publicaconstitucional>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
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atuar diante de litígios envolvendo políticas públicas, cumprindo com isso a missão 

Constitucional que lhe foi atribuída285. 

Desta feita, como acima exposto, de forma excepcional, o Poder Judiciário pode 

interferir em matérias de competência dos demais Poderes, desde que observe os limites 

constitucionais e legais. O magistrado não pode substituir o legislador, devendo agir na 

preservação do núcleo de direitos como forma de garantir o que foi decidido nas instâncias 

majoritárias, que possuem, por essência, a força da representatividade popular. 

Ademais, queda-se necessário que as eventuais interferências judiciais sejam 

institucionalmente adequadas, efetivas e democraticamente legítimas, pois, sem a conjugação 

desses fatores, as decisões emanadas pelo Judiciário podem distanciar-se dos objetivos 

propostos para a atuação estatal, comprometendo o próprio direito afirmado. 

Por fim, verifica-se que o referido projeto de lei foi apresentado como fonte legal para 

o controle jurisdicional de políticas públicas, ante a lacuna legislativa existente. Entretanto, 

alguns dispositivos do projeto possuem redação por demais aberta, de forma que o controle 

judicial ocorra de maneira livre e sem parâmetros, não se coadunando com a realidade atual das 

políticas públicas, com possível violação ao postulado fundamental da separação dos poderes. 

 

4.5 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE QUESTÕES 

POLÍTICAS, SEPARAÇÃO DAS FUNÇÕES ESTATAIS E CONTROLE JUDICIAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Antes de adentrar especificamente na análise jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal quanto às questões políticas, separação de poderes e judicialização de políticas públicas, 

importante registar o entendimento de Morton Medeiros no sentido de que no tocante à atuação 

no exercício da jurisdição constitucional, especialmente ao prolatar decisões com larga 

repercussão política, a Corte Constitucional não se encontra equiparada aos órgãos políticos 

stricto sensu, uma vez que a produção dos seus atos atende a um método particular, próprio, 

qual seja o método de jurisdição constitucional. Dessa forma, as chamadas “decisões políticas” 

do STF não estariam situadas no sistema político, mas no âmbito do sistema jurídico, em que 

pese a interdependência dos sistemas286. 

                                                
285 GRINOVER, Ada Pellegrini; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WATANABE, Kazuo. PL sobre controle 

jurisdicional de políticas públicas é constitucional. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-fev-23/pl-

controle-jurisdicional-politica-publicaconstitucional>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
286 MEDEIROS, Morton Luiz Faria de. A missão política do Supremo Tribunal Federal: análise de sua 

importância como corte constitucional para o controle do poder no Brasil. 2006. 124 f. Dissertação (Mestrado) - 

Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2006. 
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Com efeito, nas fases de concepção e efetiva implementação de políticas públicas, 

especialmente as relacionadas aos direitos sociais, por exigirem contrapartida financeira por 

parte do Estado, elas estão sujeitas à cláusula da reserva do possível. A consequência direta é 

que esses direitos assegurados pela Carta Constitucional devem ser efetivados pelo Poder 

Público, na medida da disponibilidade orçamentária e financeira. 

De outro lado, como limite à reserva do possível, encontra-se o princípio da garantia 

do mínimo existencial, ou seja, a dificuldade do Estado na implementação de determinada 

política decorrente da limitação de recursos disponíveis não afasta o dever de garantir um 

mínimo para a existência digna dos integrantes da sociedade. Trata-se de reflexo direto do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Apesar de, em regra, não estar no âmbito das funções institucionais do Judiciário a 

atribuição de formulação e implementação de políticas públicas, o Supremo Tribunal Federal 

tem frisado o caráter programático das normas sociais, não autorizando o Poder Público a 

invocar, de forma genérica, a cláusula da reserva do possível287 e de afronta ao princípio da 

separação das funções estatais, conforme trecho da ementa abaixo: 

 

[...] A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: 

impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres 

estatais de prestação constitucionalmente impostos ao Poder Público – A teoria da 

“restrição das restrições” (ou da “limitação das limitações”) – Caráter cogente e 

vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, 

que veiculam diretrizes de políticas públicas, especialmente na área da saúde (CF, 

arts. 6º, 196 e 197) – A questão das “escolhas trágicas” – a colmatação de omissões 

inconstitucionais como necessidade institucional fundada em comportamento 
afirmativo dos juízes e tribunais e de que resulta uma positiva criação jurisprudencial 

do direito – Controle jurisdicional de legitimidade da omissão do poder público: 

atividade de fiscalização judicial que se justifica pela necessidade de observância de 

certos parâmetros constitucionais (proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo 

existencial, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso). [...]288. 

 

Da mesma forma, o STF consignou que o direito à educação infantil, por meio do 

acesso de crianças a creches e unidades de pré-escola (CF, art. 208, IV), constitui direito 

fundamental, que não pode ser postergado, uma vez que representa o grau mínimo do direito à 

educação. Entendeu que o desrespeito a um direito fundamental pela falta de sua concretização 

por órgãos estranhos ao Judiciário autoriza, em casos de mais aguda gravidade, que o 

                                                
287 Nesse ponto, diferentemente do arguido de forma genérica em petições/manifestações, o Estado deve 

demonstrar objetivamente (e em cada caso) que inexiste disponibilidade financeira para tornar efetivas as 

pretensões deduzidas, ou que falta proporcionalidade ao requerido individual ou coletivamente em face do Poder 

Público. 
288 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 745745. Segunda Turma. Rel. Min. 

Celso de Mello. DJe 19/12/2014. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4397371>: Acesso em: 17 abr. 2018. 
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magistrado imponha as providências concretas, estimadas necessárias para que a omissão não 

agrave o dano que gera.  

A decisão no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (RE-AgR nº 410.715) 

interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Santo 

André tem a seguinte ementa: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - 

ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - 

DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, 
ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À 

EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER 

PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, §2º) - RECURSO 

IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional 

indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu 

desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o 

atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa 

jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de 

que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições 

objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças de zero a seis 

anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e 

unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, 
apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, 

de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A 

educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se 

expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 

Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo 

governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino 

fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, §2º) - não poderão demitir-se do 

mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 

208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da 

discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, 

tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser 
exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou 

de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora 

resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de 

formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder 

Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas 

hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas 

implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar 

em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em 

caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de 

direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão 

pertinente à “reserva do possível”. Doutrina. (grifos acrescidos)289 

 

Na argumentação do voto do Ministro Celso de Mello, destaca-se a refutação às teses 

da discricionariedade da administração e à reserva do possível como elementos para justificar 

a inércia do Poder Público para a realização da referida política pública. 

                                                
289 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 410715. Segunda Turma. Rel. Min. Celso de 

Mello. DJ 03/02/2006. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2183245>: 

Acesso em: 19 abr. 2018. 
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Nesse ponto, merece uma ressalva e reflexão. Caso exista realmente a limitação 

econômica e se trate de invocação verdadeira à reserva do possível, o “efeito colateral” de uma 

decisão judicial poderá ser a retirada de recursos de outro programa para o atendimento do 

deferido judicialmente. Assim, poderá ocorrer uma “concorrência” entre direitos, 

privilegiando-se aqueles que conseguiram ser objeto de atuação por parte do Ministério Público, 

Defensoria Pública ou de algum outro legitimado. 

Passando para o caso no qual se discutiam obras emergenciais em presídios, ao 

apreciar o mérito do RE 592.581290, com repercussão geral reconhecida (Tema 220), o Plenário 

do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é lícito ao Judiciário impor à Administração 

Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras 

emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da 

pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos 

do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o 

argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 

No caso acima, a controvérsia central estava em saber se caberia ao Judiciário impor 

à Administração Pública a obrigação de fazer, consistente na execução de obras em 

estabelecimentos prisionais, a fim de garantir a observância dos direitos fundamentais de 

pessoas sob custódia temporária do Estado. 

Indagou-se ao STF se, tendo em conta as precárias condições materiais em que se 

encontram as prisões brasileiras, de um lado, e, de outro, considerada a delicada situação 

orçamentária na qual se verificava a União e os entes federados, estariam os juízes e tribunais 

autorizados a determinar ao administrador público a tomada de medidas ou a realização de 

ações para fazer valer, com relação aos presos, o princípio da dignidade humana e os direitos 

que a Constituição Federal lhes garante, em especial o disposto no art. 5º, XLIX. 

Alguns dias depois do julgamento desse recurso extraordinário, o Plenário do STF, 

quando da apreciação da ADPF 347 MC291, relatoria do Ministro Marco Aurélio, voltou a 

analisar a questão da situação dos estabelecimentos prisionais no país. No caso, restou 

identificada falha estrutural comum às três funções estatais no enfrentamento do problema 

carcerário. 

                                                
290 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 592581. Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 

DJe 01/02/2016. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2637302>: Acesso em: 

19 abr. 2018. 
291 Idem. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 (medida 

cautelar). Pleno. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe 11/09/2015. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560>: Acesso em: 22 abr. 2018. 
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O relator reconheceu a presença do que a Corte Constitucional Colombiana denominou 

de “estado de coisas inconstitucional”292, já que se flagrava, no campo carcerário, “situação de 

violação generalizada de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente 

das autoridades públicas em modificar a situação; a superação das transgressões exigir a atuação 

não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades”. Determinou providências 

concretas, assumindo “cumprir ao Tribunal o papel de retirar os demais Poderes da inércia, 

catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar ações e monitorar os resultados”. 

Acrescentou que, em relação ao STF, “não se pode exigir que se abstenha de intervir, em nome 

do princípio democrático, quando os canais políticos se apresentam obstruídos, sob pena de 

chegar-se a um somatório de inércias injustificadas.” 

Do ponto de vista material, a ordem consistiu, em suma, na determinação aos juízes e 

Tribunais que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de 

custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo 

máximo de 24 horas; e determinar à União a liberação do saldo acumulado do Fundo 

Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de 

realizar novos contingenciamentos. 

Considerando a questão acima exposta, queda-se imperioso mencionar o ponto de vista 

de Eduardo Sousa Dantas no sentido de que, no Brasil, o ajuizamento de ações estruturais é 

ainda muito incipiente, tendo sido intensamente discutido a partir da propositura e julgamento 

da liminar da ADPF antes explicitada, na qual houve a importação do instituto do estado de 

coisas inconstitucional, a partir da experiência colombiana. Aduz, ainda, que uma das razões 

para que esse tema não tenha entrado na pauta do dia decorre da utilização de ações individuais 

e das normas do processo civil individual brasileiro para o ajuizamento de demandas que 

buscam suprir falhas estruturais e sistêmicas das políticas públicas estatais, tal como ocorre nas 

demandas de saúde. Por exigir a demonstração da violação dos direitos fundamentais de um 

                                                
292 Um dos precedentes mais famosos, no qual houve a declaração do estado de coisas inconstitucional, ocorreu 

no julgamento da sentença de tutela T-025/2004, que tratou da situação das vítimas dos confrontos armados na 
Colômbia, submetidas a deslocamentos forçados de suas residências habituais, com violação dos direitos a vida, 

integridade, saúde, moradia, educação, alimentação, dentre outros. O Tribunal colombiano registrou o dever do 

Estado de proteção dos direitos fundamentais, a partir da perspectiva do mínimo existencial e dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, reforçando a obrigação estatal de eliminar as injustiças existentes e promover a 

efetivação progressiva das prestações sociais. A Corte declarou a ocorrência de um estado de coisas 

inconstitucional caracterizado, “Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos 

fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades 

para atender problemas de orden estructural, [...].” COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentença T-025/2004. 

Tercera Sala de Revisión. Magistrado Ponente: Manuel Jose Cepeda Espinosa. Julgado em 22/01/2004, s.p. 

Disponível em <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
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número significativo de pessoas e a comprovação da omissão estatal em casos cujos problemas 

são complexos e as soluções urgentes, o autor defende que, desde que bem utilizada, as 

demandas estruturais podem servir como instrumentos úteis para a superação de situações de 

flagrantes inconstitucionalidades e massivas violações de direitos fundamentais293. 

No tocante à saúde pública, especificamente fornecimento de medicamentos por parte 

do Estado, o STF tem posição firme no sentido de tornar efetivos direitos sociais fundamentais, 

determinando, inclusive, o bloqueio de verbas públicas do ente federado, em favor de pessoas 

hipossuficientes, a fim de lhes assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos, conforme 

restou consignado no julgamento no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 949341, 

que teve como Relator o Ministro Celso de Mello294. 

Em regra, três tipos de demandas são levadas ao Judiciário na temática da saúde 

pública: a) a primeira se refere a algum reparo causado por alguma negligência ou falha 

administrativa do Poder Público; b) a segunda refere-se a pedidos motivados por tratamentos 

experimentais sem eficácia ou segurança cientificamente comprovada; c) a terceira forma de 

judicialização ocorre quando um paciente pede que o Estado forneça um medicamento que, 

embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não é oferecido pelo Sistema 

Único de Saúde. 

O STF, em recente decisão, ao apreciar o RE 657718, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou 

sem registro na ANVISA, salvo em casos excepcionais. O Plenário, por maioria de votos, fixou 

a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral: 

 

1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2) A 

ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de 
medicamento por decisão judicial. 3) É possível, excepcionalmente, a concessão 

judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa 

em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando 

preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no 

Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a 

existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no 

exterior;  III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4) As 

ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA 

deverão ser necessariamente propostas em face da União.295 

                                                
293 DANTAS, Eduardo Sousa. Ações estruturais e o estado de coisas inconstitucional: a tutela dos direitos 

fundamentais em casos de graves violações pelo poder público. Curitiba: Juruá, 2019, p. 57-58; 232-233. 
294 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 949341. Segunda Turma. Rel. Min. 

Celso de Mello. DJe 15/03/2016. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4930318>: Acesso em: 22 abr. 2018. 
295 Idem. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 657718. Pleno. Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 

03/06/2019. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4143144>. Acesso em: 22 

maio 2019. 
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No citado julgado, em voto-vista, o Ministro Alexandre de Moraes concluiu pela 

constitucionalidade do art. 19-T da Lei 8.080/1990, que veda, em todas as esferas de gestão do 

SUS, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento experimental ou de uso 

não autorizado pela ANVISA. Assinalou que não se trata de negar direito fundamental à saúde, 

mas de analisar que a arrecadação estatal, o orçamento e a destinação à saúde pública são finitos. 

Segundo o ministro, a excessiva judicialização da matéria não tem sido bem-sucedida. Afirmou 

que para cada liminar concedida, os valores são retirados do planejamento das políticas públicas 

destinadas a toda coletividade. Na sua avaliação, esse sopesamento é importante, caso contrário 

não se terá universalidade, mas seletividade, onde aqueles que obtêm uma decisão judicial 

acabam tendo preferência em relação a toda uma política pública planejada296. 

A judicialização do direito à saúde (tais como o fornecimento de medicamentos, a 

disponibilização de exames e a cobertura de tratamentos para doenças) e o representativo 

dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos judiciais, aliados à carência de 

informações prestadas aos magistrados a respeito dos reais problemas de saúde enfrentados 

pelos autores dessas demandas, têm gerado grande preocupação dos operadores do direito, em 

especial ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de proporcionar ao Judiciário análise mais 

acurada das diversas questões a serem julgadas. Por oportuno, relevante citar a instituição por 

parte do CNJ do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e resolução das 

demandas de assistência à saúde, por meio da Resolução nº 107, de 06 de abril de 2010. 

A propósito, em reunião do Comitê Executivo Nacional do Fórum da Saúde, com 

representantes da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, em 04/12/2017, no CNJ, 

a Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármem Lúcia, defendeu a necessidade de 

ampliar o debate sobre alternativas para o Judiciário fazer frente ao grande número de ações 

judiciais que tratam de fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias e tratamentos 

relacionados ao direito à saúde. A ministra enfatizou que a prestação do serviço de saúde por 

força de decisão judicial não é a ideal, pois expõe magistrados a decisões urgentes e pressiona 

os limites do orçamento público. Afirmou, ainda, que: 

 

Os governadores, sobretudo, nos dizem que muitas vezes um juiz dá uma decisão, às 

vezes uma liminar (provisória, de efeito imediato), para obrigar o Estado a comprar 

um medicamento importado, quando há outro com os mesmos efeitos, de acordo com 

a medicina de evidências, mas muitas vezes o juiz tem uma madrugada para decidir 

                                                
296 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão do STF desobriga Estado de fornecer medicamento sem 

registro na Anvisa. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857>. Acesso em: 22 maio 2019. 
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se atende ou não atende àquele pleito. Um governador me disse, assim que eu entrei 

no STF, que gastava 18% do orçamento da Saúde do seu estado (com 16 milhões de 

habitantes), para cumprir decisões judiciais em favor de 300 pessoas. São escolhas 

trágicas para o gestor público e para o juiz. (CNJ, 2017) 

 

Após exposição da jurisprudência e doutrina que admitem a apreciação do meritum 

administrativo pelo Judiciário, embasados em critérios de legalidade (proporcionalidade e 

razoabilidade), não se pode perder de vista que isso é (ou deveria ser) postura excepcional e 

tomada a partir de uma análise macro da organização administrativa e não com o olhar isolado 

para a realidade de instalações pontuais da Administração. 

Nesse norte, a referida competência deve ser, necessariamente, desempenhada de 

maneira consentânea com o modelo em vigor no Estado Brasileiro, vale dizer, com respeito às 

atribuições e competências exclusivas dos demais Poderes da República, sob pena de criação 

de tensões e desnecessárias crises institucionais. 

Quer isso dizer que o controle de constitucionalidade e o de legalidade não são 

ilimitados, pelo que sua manifestação e intensidade não podem se sobrepor às competências 

expressas consagradas na Constituição Federal. 

Consoante alerta o administrativista José dos Santos de Carvalho Filho, esse juízo de 

conveniência e oportunidade é exclusivo da Administração Pública e, à revelia de uma 

demonstração cabal de desproporcionalidade (ilegalidade, em sentido amplo), não deve ser alvo 

de supressão por outros Poderes ou mesmo pelo Ministério Público Federal: 

 

O Judiciário, entretanto, não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo-lhe 

vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo. Como bem aponta 

SEABRA FAGUNDES, com apoio em RANELLETTI, se pudesse o juiz fazê-lo, 

“faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de separação e 

independência dos poderes”. E está de todo acertado esse fundamento: se ao juiz 

cabe a função jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não se lhe pode 

permitir que proceda a um tipo de avaliação, peculiar à função administrativa e que, 

na verdade, decorre da própria lei. No mesmo sentido, várias decisões de Tribunais já 

foram proferidas.297 

 

Em síntese, no tocante ao tema da implementação das políticas públicas, a posição 

atual do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de reconhecer a legitimidade do 

Judiciário em determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, 

quando houver omissão da administração pública, sem configurar violação ao princípio da 

                                                
297 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 

188-189. 
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separação de poderes e à cláusula da reserva do possível, não subsistindo qualquer alegação de 

ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Executivo298. 

 

 

  

                                                
298 A título de recentes exemplos, os seguintes julgados: ARE 878411/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe 

04/09/2017); ARE 1010267/SP, Rel. Min Ricardo Lewandowski (DJe 10/04/2017); ARE 942573/PB, Rel. Min. 

Edson Fachin (DJe 10/02/2017); ARE 827.568/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (DJe 13/05/2016). 
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5 ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL: MODELO COOPERATIVO DE PROCESSO E 

INICIATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA A REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE 

 

A partir do estudo realizado nos capítulos anteriores, foi possível constatar uma pauta 

de renovação do sistema de solução de conflitos. Restou evidenciado o fato de o poder público 

figurar como o maior repeat player da justiça brasileira e o necessário aprimoramento da 

solução dos conflitos envolvendo interesse público, com atuação dentro e fora do processo, 

visando possibilitar uma prestação administrativa ou jurisdicional célere, justa e efetiva. 

Com efeito, a judicialização excessiva e desnecessária de conflitos se mostra 

dissociada da defesa do interesse público primário (inclusive em termos de proteção econômica 

do patrimônio e do erário) e de uma visão moderna do administrado como beneficiário de um 

serviço público estatal de qualidade. O grande rol de atribuições constitucionais do Estado, 

associado a uma postura intervencionista do Judiciário, podem ser consideradas causas do 

preocupante cenário apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Diante dessas possíveis 

causas é que se pretende investigar o papel da Advocacia Pública Federal para a mudança da 

realidade litigiosa. 

Nessa perspectiva, inserido no planejamento estratégico da AGU para o quadriênio 

2016-2019299 como resultado institucional, encontra-se a prevenção e redução da litigiosidade, 

abrangendo as atividades de gerenciamento dos riscos do contencioso jurídico, a busca da 

resolução preventiva de conflitos e a uniformização de interpretação da legislação em vigor. 

Considerando a vocação de função essencial à justiça da Advocacia-Geral da União, 

serão analisadas algumas iniciativas concretas da instituição adotadas no âmbito dos seus 

órgãos de direção superior, bem como a aplicabilidade das balizas do modelo cooperativo de 

processo judicial. Saliente-se que serão abordas as posturas cooperativas que deve o Estado 

(Fazenda Pública) em juízo adotar, mas também fora e anteriormente à via judicial, como forma 

de evitar o ingresso da demanda no Judiciário. 

 

5.1 A FAZENDA PÚBLICA300 COMO MAIOR LITIGANTE DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO 

                                                
299 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Planejamento Estratégico 2016 – 2019. Disponível em: 

<https://www.agu.gov.br/noticia/planejamento-estrategico-2016-2019--393975>. Acesso em: 22 mar. 2019. 
300 Fazenda Pública é a tradicional designação que se dá ao ente estatal de direito público, da Administração Pública 

direta ou indireta, quando em juízo. “[...] a palavra Fazenda Pública representa a personificação do Estado, 

abrangendo as pessoas jurídicas de direito público. No processo em que haja a presença de uma pessoa jurídica de 

direito público, esta pode ser designada, genericamente, de Fazenda Pública. A expressão Fazenda Pública é 

utilizada para designar as pessoas jurídicas de direito público que figurem em ações judiciais, mesmo que a 

demanda não verse sobre matéria estritamente fiscal ou financeira.” CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda 

pública em juízo. 15. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 33. 
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Em estudo estatístico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça acerca dos 100 

(cem) maiores litigantes do Poder Judiciário brasileiro301, as pessoas jurídicas de direito 

público, identificas por “setor púbico”, ocupam o topo em dois dos ramos do Poder Judiciário 

(Federal e do Trabalho), perdendo a primeira posição para o setor bancário apenas na Justiça 

Estadual. Da análise dos dados constantes do referido estudo, conclui-se que os entes estatais 

são os maiores clientes do judiciário, tanto como demandantes quanto como demandados302. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) publicou uma pesquisa realizada 

em 11 unidades da federação que corroborou o estudo apresentado pelo CNJ, apontando aponta 

uma alta concentração de processos apresentados por um número reduzido de atores. No topo 

do ranking estão o Poder Público (municipal, estadual e federal), bancos e instituições de 

crédito seguidos pelo setor de telefonia e comunicações303. 

Dentre as possíveis causas para esse panorama de forte litigiosidade por parte da 

Fazenda Pública, estão o extenso rol de atribuições constitucionais a cargo do Estado, associado 

a uma postura intervencionista e ativista por parte do Judiciário brasileiro. Além desses, 

importante citar a ausência de uma cultura administrativa de solução dos conflitos internamente, 

sem necessidade de intervenção jurisdicional, bem como, em alguns casos, a intransigência do 

Estado em reconhecer a procedência (total ou parcial) do pedido, postergando a solução final 

do litígio. 

De acordo com Janaína Soares Noleto Castelo Branco, a opção constitucional por um 

Estado intervencionista, presente em quase todos os setores da vida em sociedade, gera uma 

grande demanda social por serviços que incumbem ao ente estatal. Por diversos fatores, alguns 

desses serviços são mal prestados. Portanto, são muito comuns e crescentes as demandas em 

face do Estado em áreas como saúde e educação, não se olvidando de que é a previdência social 

                                                
301 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 100 maiores litigantes. Brasília, mar. 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 22 mar. 
2019. 
302 Nos termos do relatório apresentado pelo CNJ, o setor público (Federal, Estadual e Municipal), bancos e 

telefonia representam 95% do total de processos dos 100 maiores litigantes nacionais. Desses processos, 51% têm 

como parte ente do setor público, 38% empresa do setor bancário, 6% companhias do setor de telefonia e 5% de 

outras empresas. Ademais, o INSS responde por mais de um quinto dos processos dos 100 maiores litigantes 

nacionais, sendo esse percentual inferior apenas a todo o setor bancário. A Autarquia previdenciária responde por 

mais de 40% do total de processos dos 100 maiores litigantes da Justiça Federal. 
303 COSTA, João Ricardo dos Santos (coord.). O uso da justiça e o litígio no Brasil. Associação dos Magistrados 

Brasileiros, 2015. Disponível em: <http://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Pesquisa-AMB-

10.pdf>. Acesso em: 30 maio 2019. 
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o setor que concentra a maior parte dessas ações judiciais, fazendo com que o INSS apareça no 

topo da tabela dos maiores litigantes304. 

Com efeito, diante de um possível não cumprimento pelo Estado de alguma de suas 

atribuições constitucionais, legitima o ingresso em juízo, seja por meio de ações individuais ou 

por meio de ações coletivas (ações civis públicas, ações populares, dentre outros), na busca da 

satisfação do direito violado. Assim, a máquina estatal terá que novamente se movimentar, tanto 

para o julgamento da ação (Judiciário) quanto para a defesa judicial do ente público, por meio 

da Advocacia Pública. 

Entretanto, não só a ineficiência estatal pode ser isoladamente considerada como a 

causa para o aumento da demanda judicial em face da Fazenda Pública. O posicionamento 

intervencionista e ativista que o Judiciário pode igualmente ser apresentado como um dos 

fatores para essa crescente judicialização. 

Conforme anteriormente explanado, considera-se ativista a conduta do órgão julgador 

que, a pretexto de preceitos constitucionais, desconsidera as decisões tomadas pelos demais 

poderes constituídos (Executivo e Legislativo), em ofensa ao princípio da separação dos 

poderes. Dessa forma, há preterição do legislador ou do administrador pela decisão judicial não 

somente quando há omissão do Estado, mas também quando seus atos são substituídos pela 

atuação judicial. 

Janaína Castelo Branco afirma que não há dúvidas de que o ativismo judicial é uma 

das causas de ser o Estado muito demandado. É que ao ativismo judicial, enquanto atuação do 

Judiciário em substituição indevida dos outros poderes, atinge de forma mais grave o ente 

estatal. Não é raro que ações judiciais prosperem ao alvedrio da letra da lei por interpretações 

judiciais pretensamente respaldadas em normas principiológicas. Nessas situações, quando o 

Poder Judiciário age de modo arbitrário, desconsiderando o texto legal e condenando o ente 

público ao cumprimento de obrigações diversas, é mister reconhecer que o ente público nada 

fez para fomentar a “avalanche” de idênticas ações futuras305. 

Essa postura do Judiciário pode ser verificada em diversas áreas, dentre as quais: 

saúde, educação, previdência social, matéria administrativa (servidor público), dentre outras. 

Um exemplo recente de intervenção judicial (com inovação legislativa) na matéria 

previdenciária, ocorreu quando o Superior Tribunal de Justiça estendeu o adicional de 25% 

                                                
304 BRANCO, Janaína Soares Noleto Castelo. A adoção de práticas cooperativas pela advocacia pública: 

fundamentos e pressupostos. 2018. 196f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito. 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE, 2018. 
305 Ibidem, p. 65. 
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(vinte e cinco por cento) a outras aposentadorias no Regime Geral de Previdência Social que 

não a de invalidez. 

Para bem compreender a questão, o art. 45 da Lei nº 8.213/91 prevê que o aposentado 

por invalidez que depender de assistência permanente de terceiros fará jus a um acréscimo sobre 

sua aposentadoria, mesmo que tenha recolhido no teto do RGPS. Entretanto, o STJ, em 

representativo da controvérsia, entendeu possível a extensão do direito a outras espécies de 

aposentadorias (por tempo de contribuição e por idade), fixando a seguinte tese no Recurso 

Especial 1648305: 

 

[...] X - Tese jurídica firmada: “Comprovadas a invalidez e a necessidade de 

assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco 

por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a todos os aposentados pelo 

RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria.” XI - Recurso 

julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). XII - Recurso 

Especial do INSS improvido. XI - Recurso julgado sob a sistemática dos recursos 

especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 

256-N e seguintes do RISTJ). XII - Recurso Especial do INSS improvido.306 (grifos 

acrescidos) 

 

Muito embora o Supremo Tribunal Federal307 tenha sustado os efeitos da decisão 

acima descrita, no intervalo de tempo (agosto/2018 a março/2019) milhares de ações foram 

ajuizadas em todo o Brasil, inclusive com decisões transitadas em julgado no rito do Juizado 

Especial Federal (Lei nº 10.259/2001), não sendo cabível ação rescisória ou anulatória, 

causando sérios prejuízos ao erário. Os acréscimos nos diversos benefícios foram implantados, 

decorrentes de determinação judicial, permanecendo até a cessação deles. 

Desta feita, no caso em análise, em que pesa a discussão doutrinária sobre a utilização 

da analogia para o deferimento de benefícios previdenciários não previstos expressamente na 

legislação infraconstitucional, observa-se que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça 

possui cunho ativista, fato que ocasionou a proliferação de ações judiciais com as mais diversas 

                                                
306 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1648305. Primeira Seção. Rel. Ministra Assusete 
Magalhães, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa. DJe 26/09/2018. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?repetitivos=REPETITIVOS&livre=1648305&b=ACOR&th

esaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 30 maio 2019. 
307 “Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, na forma art. 1.021, §2º do 

CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território 

nacional, que versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991 para os 

segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social, 

nos termos do voto do Relator.” Idem. Supremo Tribunal Federal. Petição 8002. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz 

Fux. DJe 20/03/2019. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5603348>. Acesso 

em: 30 maio 2019. 
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teses contrárias ao ente público. Portanto, o ativismo judicial seria um dos fatores para que o 

Estado esteja presente no polo de tantas ações judiciais. 

 

5.2 O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL: DIREITO E DEVER DE TODOS 

QUE PARTICIPAM DO PROCESSO 

 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe, no seu art. 6º, dentre suas normas 

fundamentais, aquela que prescreve o dever de cooperação entre as partes para a obtenção, em 

tempo razoável, de uma decisão justa e efetiva. Trata-se de um novo padrão comportamental, 

direcionado não só às partes, como a todos os demais participantes do processo, inclusive o 

órgão julgador. 

O CPC/2015 enuncia, ainda, no seu art. 1º, §2º, o dever do Estado de promover, sempre 

que possível, a solução consensual dos conflitos. Trata-se do modelo cooperativo de processo, 

figurando a Fazenda Pública como um dos principais atores na implementação dessa sistemática 

processual. 

Alexandre Freitas Câmara leciona que o princípio da cooperação deve ser 

compreendido no sentido de que os sujeitos do processo vão “co-operar”, operar juntos, 

trabalhar juntos na construção do resultado do processo. Em outros termos, os sujeitos do 

processo vão, todos, em conjunto, atuar ao longo do processo para que, com sua participação, 

legitimem o resultado que por meio dele será alcançado. Enfatiza que só decisões judiciais 

construídas de forma comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são 

constitucionalmente legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado Democrático de 

Direito308. 

O princípio da cooperação, portanto, consolidou-se a partir o redimensionamento do 

princípio do contraditório com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo 

processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes309, que passou a exigir 

uma participação ampla e efetiva de todos os sujeitos processuais no desenrolar do processo, 

conferindo às partes o poder de influenciar a formação do convencimento do juiz na tomada de 

decisão. 

No referido modelo cooperativo de processo, evidencia-se a necessidade de uma 

participação efetiva e com poder de influência das partes na formação da convicção judicial, 

mas, em contrapartida, há um considerável reforço da responsabilidade das partes, a partir da 

                                                
308 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 12. 
309 DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. v. 1. p. 141. 
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presença de ônus e deveres processuais, que devem ser por elas respeitados. A não observância 

de um dever pela parte acarretará a aplicação de sanções próprias, previstas para aqueles atos 

de litigância de má-fé, catalogados no rol exemplificativo do art. 80 do CPC. 

Como bem delineou Fredie Didier Jr., os deveres de cooperação são conteúdo de todas 

as relações jurídicas processuais que compõem o processo: autor-réu, autor-juiz, juiz-réu, autor-

réu-juiz, juiz-perito, perito-autor, perito-réu etc., para fins de definir a premissa metodológica 

indispensável à compreensão do conteúdo dogmático do princípio da cooperação310. 

Fredie Didier Jr. cita algumas manifestações desses deveres em relação às partes: a) 

dever de esclarecimento: os demandantes devem redigir a sua demanda com clareza e coerência, 

sob pena de inépcia; b) dever de lealdade: as partes não podem litigar de má-fé (arts. 79-81, 

CPC), além de ter de observar o princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC); c) dever de 

proteção: a parte não pode causar danos à parte adversária (punição ao atentado, art. 77, VI, 

CPC; há a responsabilidade objetiva do exequente nos casos de execução injusta, arts. 520, I, e 

776, CPC). Com relação ao órgão jurisdicional, consigna os deveres de: lealdade; 

esclarecimento; consulta; proteção (apontar as deficiências das postulações das partes, para que 

possam ser supridas); zelar pelo contraditório311. 

O Fórum Permanente de Processualistas Civis emitiu o Enunciado 373 sobre os arts. 

4º e 6º do CPC, no sentido de que todos os agentes processuais devem atuar de modo ético e 

leal, trabalhando, em conjunto, de modo a evitar o aparecimento de vícios capazes de levar à 

extinção anômala do processo, sem resolução do mérito, além de lhes caber cumprir todos os 

deveres mútuos, de esclarecimento e de transparência312. Referido enunciado conjunta os 

princípios da cooperação e o da primazia da decisão de mérito. 

No tocante à Fazenda Pública, sendo a maior litigante do país, importante verificar se 

a sua postura em juízo está sendo colaborativa ou, ao contrário, tem contribuído para o aumento 

das demandas e consequente morosidade da máquina judiciária. 

Conforme enfatiza Flávia Noleto, tem o ente público dever de colaboração, no qual se 

insere a busca da consensualidade, o que, se observado, indubitavelmente impactará na 

engrenagem judiciária, com significativa redução do número de ações judiciais. Tal dever não 

é apenas do Estado enquanto órgão púbico componente do sistema de acesso à justiça, mas 

                                                
310 DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. v. 1. p. 143. 
311 Ibidem, p. 144-148. 
312 Instituto de Direito Contemporâneo. Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 

Disponível em: <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 31 maio 2019. 
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também do Estado-parte em litígios judiciais (Fazenda Pública) e do Estado em sua atuação 

ordinária fora do juízo. Cita, como exemplo, a possibilidade de o ente público evitar a 

intervenção estatal em suas atividades mediante a apresentação de um plano de cumprimento 

da decisão a longo prazo, com demonstração dos melhores caminhos a serem percorridos para 

alcançar o intento da ordem judicial. Trata-se, portanto, de reconhecer que o Estado, mesmo 

diante de decisão com a qual discorda e da qual se defenderá, pode e deve agir cooperativamente 

no sentido de amenizar o impacto da intervenção judicial no funcionamento da máquina 

estatal313. 

Por outro lado, na visão de Marcelo Franco, a Fazenda Pública pratica uma atuação 

processual litigiosa, sendo uma das principais responsáveis pela judicialização desnecessária 

de conflito de interesses, o que contribui significativamente para o agravamento da crise da 

Justiça mediante o aumento do número de processos judiciais levados aos órgãos judiciários. O 

próprio Estado, pela sua atuação como maior litigante do sistema judiciário brasileiro, é um dos 

principais dificultadores para a concretização de um alto nível de qualidade na prestação 

jurisdicional também estatal (Estado-juiz)314. 

Apesar do panorama acima citado, a postura da Fazenda Pública em juízo deve ser 

alterada. A utilização de meios consensuais de resolução de conflitos pelo Poder Público, além 

de ser considerado instrumento de pacificação social, contribui para a efetivação da prestação 

jurisdicional, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da cooperação 

processual. Representa, ainda, a utilização responsável do sistema judiciário pela Advocacia 

Pública, especialmente pelos reflexos de sua atuação em relação à parte contrária, ao sistema 

judiciário, ao próprio Estado e à sociedade. Defende-se, portanto, a ampla adesão daquele que 

ocupa um dos polos em grande parte dos processos judiciais (Fazenda Pública) ao modelo 

cooperativo de processo, mormente na busca da consensualidade. 

 

5.3 A ARBITRAGEM E AS CÂMARAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NA 

FAZENDA PÚBLICA: PREVENÇÃO, GESTÃO E RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 

CONFLITOS 

 

                                                
313 BRANCO, Janaína Soares Noleto Castelo. A adoção de práticas cooperativas pela advocacia pública: 

fundamentos e pressupostos. 2018. 196f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito. 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE, 2018. 
314 FRANCO, Marcelo Viega. Câmaras de mediação e conciliação na fazenda pública: o artigo 174 do novo código 

de processo civil como contribuição para o acesso à justiça “desjudicializado”. In: ARAÚJO, José Henrique 

Mouta; CUNHA, Leonardo Carneiro da; RODRIGUES, Marco Antonio (Coords.). Fazenda Pública. 2. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2016. p. 407. 
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A mediação, conciliação e arbitragem não são instrumentos novos da solução de 

conflitos. A humanidade sempre buscou caminhos que não fossem morosos, visto que os 

negócios, sejam civis ou comerciais, exigem respostas rápidas, sob pena de, quando 

solucionados, perderem o objeto e ficarem desprovidos de eficácia, com prejuízos incalculáveis 

para as partes interessadas. 

A arbitragem pode ser conceituada como um meio adequado de solução de 

controvérsias, por meio do qual as partes, em comum acordo, manifestam sua vontade de 

submeter um litígio sobre direito patrimonial disponível a um árbitro ou tribunal arbitral com 

poderes para prolatar decisões com eficácia de decisão judicial, afastando, por conseguinte, a 

jurisdição estatal. Importante acentuar que o fato de o art. 515, VII do CPC315 classificar a 

sentença arbitral como título executivo judicial não altera essa conclusão. 

Selma Maria Ferreira Lemes define arbitragem como sendo um modo extrajudiciário 

de solução de conflitos em que as partes, de comum acordo, submetem a questão litigiosa a 

uma terceira pessoa, ou várias pessoas, que constituirão um tribunal arbitral. A decisão exarada 

por esse tribunal arbitral tem os mesmos efeitos da sentença judicial, vinculando as partes e, em 

princípio, a um primeiro plano, impede que o Judiciário conheça a questão. Somente poderá 

fazê-lo, posteriormente, em caso de ação de anulação ou em defesa à execução da sentença 

arbitral316. 

No tocante à utilização da arbitragem para dirimir litígios envolvendo contratos 

firmados pela Administração Pública, muitos foram os debates travados a respeito da sua 

possibilidade. Os principais argumentos contrários giraram sempre em torno da 

indisponibilidade do interesse público e da inafastabilidade do Poder Judiciário. 

No Brasil, foi gestado por longos anos um anteprojeto do extinto Ministério da 

Desburocratização, publicado pelo Ministério da Justiça, que constituiu uma Comissão Especial 

para elaborar uma Lei sobre a arbitragem com o fim de “afastar do Judiciário o trabalho imenso 

que lhe era imposto, facilitando não só a vida do súdito, como do próprio Tribunal”317. 

Tal trabalho culminou na edição da Lei nº 9.307, publicada em 23 de setembro de 

1996, que prestigiou o instituto da arbitragem, principalmente por equiparar os efeitos da 

sentença arbitral às sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

                                                
315 “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste 

Título: [...] VII - a sentença arbitral;” 
316 LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência 

econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 59. 
317 Portaria 318, de 25/05/1981, publicada no DOU de 27/05/1981. 
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Dessa forma, no atual ordenamento, a arbitragem se tornou um meio alternativo ao 

judiciário para solução de controvérsias, pelo qual as partes (pessoas físicas ou jurídicas) livre 

e voluntariamente se submetem, visando soluções ágeis e de custo reduzido. Embora sua gênese 

tenha gerado bastante polêmica, fato que se criou processo ágil flexível, adaptando-se às 

necessidades de cada caso, sem prejuízo de manutenção dos princípios da autonomia da 

vontade, do contraditório e da ampla defesa. 

Surgiram questionamentos acerca da constitucionalidade da Lei n° 9.307/96, 

especialmente em virtude da garantia assegurada pelo art. 5º, XXXV da CF, o qual prevê 

expressamente que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

direito”. 

Entretanto, o reconhecimento da constitucionalidade do instituto da arbitragem deu-

se, por maioria dos votos, no dia 12/12/2001, em julgamento proferido pelo Plenário do STF, 

em processo de homologação de sentença estrangeira (SE 5206)318. No julgado, o Ministro 

Carlos Veloso, além de reafirmar possibilidade de arbitragem sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, asseverou que as partes podem renunciar ao direito de recorrer à Justiça. 

Com a publicação da Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, alterando dispositivos da 

Lei nº 9.307/1996, passou-se a prever expressamente a possibilidade de a Administração 

Pública dirimir seus conflitos por meio de arbitragem. Restou, portanto, pacificado o 

entendimento de que litígios envolvendo direitos patrimoniais disponíveis da Administração 

Pública Direta e Indireta podem ser submetidos à arbitragem. 

Não resta dúvida de que a utilização da arbitragem pela Administração Pública 

contribui de forma bastante significativa para o “desafogamento” do Poder Judiciário, tendo 

esse sido, justamente, um dos fatores apontados pela consultoria legislativa realizada quando 

da discussão do Projeto de Lei nº 7.108/2014 na Câmara dos Deputados, que resultou na edição 

da Lei nº 13.129/2015: 

 

Pesquisas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre os 100 maiores litigantes no 

Judiciário brasileiro, divulgadas em 2011 e 2012, chegaram à constatação que o setor 
público federal e os bancos representam cerca de 76% do total de processos dos 100 

maiores litigantes nacionais. O setor bancário corresponde a mais da metade do total 

de processos pertencentes aos 100 maiores litigantes da Justiça Estadual (54%). O 

setor público (Federal, Estadual e Municipal), bancos e telefonia representam 95% do 

total de processos dos 100 maiores litigantes nacionais. Desses processos, 51% têm 

como parte ente do setor público, 38% empresa do setor bancário, 6% companhias do 

setor de telefonia e 5% de outras empresas. [...] Quando o PL nº 7108/14 referenda a 

                                                
318 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira 5206. Pleno. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 

30/04/2004. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1624362>. Acesso em: 9 

maio 2019. 
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arbitragem na Administração Pública está contribuindo para desafogar o Judiciário, 

por um lado, mas principalmente para amenizar a litigiosidade do Estado brasileiro. 

Com efeito, é um contrassenso que haja um esforço de instituições públicas para 

promover meios alternativos de solução de controvérsias, como conciliação, mediação 

e arbitragem, se o Estado litigante não se afastar do Judiciário.319 

 

Antes da referida alteração legislativa, em decorrência do Programa Nacional de 

Desestatização – PND, instituído pela Lei nº 8.031/1990, alguns setores previam a possibilidade 

de inserção em seus contratos de cláusulas tratando sobre meios de solução extrajudicial das 

controvérsias, a exemplo do setor de comunicações (art. 93, XV da Lei nº 9.472/1997). 

Em seguida, foram inseridos dispositivos prevendo a arbitragem no setor de óleo e gás 

(art. 43, X da Lei nº 9.478/1997), setor de transportes aquaviários e terrestres (art. 35, XVI da 

Lei nº 10.233/2001) e no setor de energia elétrica (art. 4º, §5º da Lei nº 10.848/2004). 

Posteriormente, a adoção da arbitragem restou prevista no art. 11, III da Lei nº 11.079/2004, 

que trata das parcerias público-privadas e no ano de 2005 foi acrescido pela Lei Federal nº 

11.165/2005 o art. 23-A à Lei nº 8.987/1995 (Lei geral das concessões). 

No ano de 2013, a arbitragem foi expressamente permitida para o setor portuário (art. 

62, §1º da Lei nº 12.815/2013). E, recentemente, a Lei nº 13.448/2017 disciplinou a arbitragem 

para os setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário (art. 15, III e art. 31). 

Essas medidas normativas decorrem do notoriamente conhecido elevado grau de 

judicialização dos vários aspectos da vida (privada ou pública) em nossa sociedade. Trata-se, 

assim, de processo de mudança impulsionado, mas não limitado, pela via de transformação 

normativa. Assim, os órgãos do poder público possuem responsabilidade preponderante para o 

avanço cultural quanto ao tema da resolução de conflitos.  

 

5.3.1 A atuação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 

(CCAF) na busca da solução consensual de controvérsias jurídicas 

 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF foi criada 

pelo Ato Regimental AGU nº 05, de 27 de setembro de 2007, sendo unidade integrante da 

Consultoria-Geral da União (CGU), que é o órgão de direção superior integrante da estrutura 

da AGU, incumbido de colaborar com o assessoramento jurídico da União. 

A CCAF foi implantada com a finalidade de dar continuidade às atividades 

conciliatórias que já eram desenvolvidas com sucesso no âmbito da Advocacia-Geral da União 

                                                
319 HATHAWAY, Gisela Santos de Alencar. A reforma da Lei de Arbitragem no Congresso Nacional: PLS 

406/13 – PL 7108/14, p. 32-33. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-

pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema5/2014_9932.pdf>. Acesso em: 9 maio 2019. 



154 

 

pelas Câmaras de Conciliação ad hoc320, assim designadas porque eram instaladas pelo 

Advogado-Geral da União para atuar exclusivamente na solução de cada caso concreto, 

conforme previsto no parágrafo único do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de 

agosto de 2001, e na Portaria AGU nº 118, de 1º de fevereiro de 2007 (posteriormente revogada 

pela Portaria AGU nº 1.281, de 27 de setembro de 2007). 

A Portaria AGU nº 1.281, de 27 de setembro de 2007, instituiu a CCAF prevendo a 

competência de promover o deslinde, no âmbito da Advocacia-Geral da União, em sede 

administrativa, de controvérsias de natureza jurídica entre órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, por meio de conciliação ou arbitramento. 

A principal preocupação na época da criação da CCAF era evitar que os conflitos 

internos da própria Administração Pública Federal fossem levados ao Judiciário, ou seja, o 

Poder Executivo não só reassumiu o controle de decidir suas questões internas, como também 

contribuiu para diminuir a judicialização. 

Em 2008, foi estendida a possibilidade de solução administrativa, aqui somente pela 

via da conciliação, para controvérsias de natureza jurídica entre a Administração Pública 

Federal e a Administração Pública dos Estados ou do Distrito Federal, conforme a Portaria 

AGU nº 1.099, de 28 de julho de 2008. 

Já em 2009, a Portaria AGU nº 1.099/2008 foi alterada pela Portaria AGU nº 481, de 

06 de abril de 2009, para incluir na possibilidade de conciliação com a Administração Pública 

Federal, além da Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal, a de Municípios que 

fossem Capital de Estado ou que possuam mais de duzentos mil habitantes. 

Em 2010, sobreveio o Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010, que, no art. 18, 

ampliou a competência da CCAF, prevendo a possibilidade de promover a resolução de 

conflitos judicializados e de controvérsias administrativas, por meio de conciliação, entre entes 

e órgãos da Administração Pública Federal, bem como entre esses e a Administração Pública 

dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios (sem o limitador do número de 

habitantes)321. 

                                                
320 Ad hoc é uma expressão latina cuja tradução literal é “para isto” ou “para esta finalidade”. É usualmente 
empregada, sobretudo, em contexto jurídico, também no senti do de “para um fim específico”. Exemplo: uma 

câmara “ad hoc” (constituída apenas para solucionar determinada controvérsia jurídica). 
321 Art. 18. A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal compete: 

I - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da 

Advocacia-Geral da União; 

II - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal informações para subsidiar sua atuação; 

III - dirimir, por meio de conciliação, as controvérsias entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

bem como entre esses e a Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios; 

IV - buscar a solução de conflitos judicializados, nos casos remetidos pelos Ministros dos Tribunais Superiores e 

demais membros do Judiciário, ou por proposta dos órgãos de direção superior que atuam no contencioso judicial; 
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Em 2016, com a entrada em vigor da Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação 

entre particulares e a autocomposição no âmbito da Administração Pública, a CCAF passou a 

resolver consensualmente conflitos envolvendo Administração Pública Federal e os 

particulares. 

A CCAF foi implementada, portanto, com a intenção de prevenir e reduzir o número 

de litígios judiciais que envolviam a União, suas autarquias, fundações, sociedades de economia 

mista e empresas públicas federais, mas, posteriormente, o seu objeto foi ampliado e hoje, com 

sucesso, resolve controvérsias entre entes da Administração Pública Federal e entre esses e a 

Administração Pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Diversas são as vantagens desse novo instrumento de resolução de conflitos, já que na 

CCAF promove-se a conciliação de interesses divergentes dos diversos órgãos da 

Administração, estimulando-se a consolidação da prática conciliatória como estratégia de 

redução dos conflitos, prática essa mais eficiente, porque construída por todos os envolvidos e 

que representa a racionalização de custos pela redução de demandas administrativas e judiciais 

envolvendo organismos da Administração Federal. 

A CCAF além de tentar evitar a judicialização de novas demandas, também encerra 

processos já judicializados, reduzindo sobremaneira o tempo na solução desses conflitos. 

Também ganha cada vez mais força a ideia de que a Câmara de Conciliação possibilita a 

articulação de políticas públicas, já que os órgãos públicos por meio das reuniões de conciliação 

são estimulados a dialogarem e cooperarem um com o outro. 

Os pleitos são encaminhados à CCAF, no âmbito federal, pelos Ministros de Estado, 

pelos dirigentes de entidades da Administração Federal indireta, pelo Consultor-Geral da 

União, pelo Procurador-Geral da União, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, pelo 

Procurador-Geral Federal e pelos Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria. No 

âmbito estadual e distrital, pelos Governadores ou Procuradores-Gerais dos Estados e do 

Distrito Federal, e no municipal, pelos Prefeitos ou Procuradores-Gerais dos Municípios. Nos 

casos de conflitos judicializados, os pedidos podem ser encaminhados, nos termos do art. 18 do 

Decreto nº 7.392/2010, pelos Ministros dos Tribunais Superiores e demais membros do 

Judiciário, ou por proposta dos órgãos de direção superior que atuam no contencioso judicial.  

                                                
V - promover, quando couber, a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta nos casos submetidos a 

procedimento conciliatório; 

VI - propor, quando couber, ao Consultor-Geral da União o arbitramento das controvérsias não solucionadas por 

conciliação; e 

VII - orientar e supervisionar as atividades conciliatórias no âmbito das Consultorias Jurídicas nos Estados. 
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Impende salientar que a possibilidade de provocação da CCAF por membros do 

Judiciário é ampla, sem distinção. Essa determinação está afinada com o que dispõe o art. 139, 

V do CPC, que incumbe ao magistrado, na direção do processo judicial, promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores 

judiciais. Em se tratando de controvérsia que envolva órgãos e/ou entidades administrativas 

federais, o espaço adequado para a solução do conflito será a Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal322. 

Quando se solicita a instauração de procedimento administrativo de resolução de 

conflitos na CCAF, é designado um conciliador, que é um advogado público federal que exerce 

também o papel de mediador, ou seja, ele se utiliza de diversas técnicas para estabelecer um 

diálogo entre as partes e tentar resolver o conflito de forma consensual. 

No caso de conflitos envolvendo órgãos e entidades de direito público pertencentes à 

administração pública federal, quando não há conciliação, a Câmara de Conciliação encaminha 

uma proposta de solução para que o Advogado-Geral da União resolva a questão por meio do 

arbitramento. 

No tocante ao panorama quantitativo, segundo o relatório mais recente produzido pela 

CCAF, referente ao período de 2007 (início de funcionamento da Câmara) até o dia 8 de outubro 

de 2018323, foi distribuído o total de 1.561 processos, sendo que 121 foram descentralizados às 

Câmaras Locais de Conciliação. Na Câmara, foram realizadas 1.718 reuniões, tendo sido 

alcançados 163 termos de conciliação, 69 com resultado favorável. 

Quanto ao resultado favorável, trata-se de ferramenta criada pela CAAF, a fim de 

registrar de forma produtiva as hipóteses de procedimentos conciliatórios que eram encerrados, 

sem acordo, com composição entre os interessados fora da Câmara. Conforme salienta Lucio 

Picanço Facci, nessas hipóteses, a CCAF viabilizava aos interessados a identificação da 

controvérsia e a geração de opções para a solução e posteriormente havia uma composição 

administrativa fora da Advocacia-Geral da União, a qual os interessados não tinham mais 

interesse em reduzir a termo de conciliação, só restando o arquivamento do processo. Dessa 

forma, para dar a esses casos um tratamento que permitisse o justo registro dos trabalhos 

                                                
322 Um dos recentes casos encaminhados à CCAF pelo Supremo Tribunal Federal dizia respeito às diversas ações 

(AO 1946, 1773, 1776, 1975; ACO 2511; e da ADI 5645) envolvendo a percepção do auxílio-moradia pelos 

integrantes da magistratura e do Ministério Público. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ministro remete ações 

sobre auxílio-moradia à Câmara de Conciliação da Administração Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373049&caixaBusca=N>. Acesso em: 10 

maio 2019. 
323 Dados e tabelas fornecidos pela assessoria da CCAF, por meio do correio eletrônico, em 13 de maio de 2019, 

às 16h13min. 
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desenvolvidos na CCAF, foi criada a opção do resultado favorável, visando aferir a qualidade 

nos processos autocompositivos, pois os resultados na mediação não devem ser mensurados 

com base exclusivamente na quantidade de acordos realizados ou no valor total deles, pois 

indicadores de eficiência podem ser avaliados mesmo sem acordo, por exemplo, o 

empoderamento das partes e a satisfação dos usuários324. 

A Câmara recebeu, no período indicado, 27 ações cíveis originárias, provenientes do 

Supremo Tribunal Federal, fruto de uma parceria entre a CCAF e o STF. Nesses processos, o 

ministro relator consulta as partes sobre o interesse em remeter o processo para a CCAF e, se 

todos os interessados concordarem, o trâmite da ação civil originária é suspenso, em regra por 

120 dias, a fim de ser submetido à conciliação. 

O referido relatório segue abaixo reproduzido: 

 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (CCAF) NO PERÍODO DE 2007 A 2018 (08/10/2018) 

CCAF 2007 2008 2009 2010 2011 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 98 85 113 198 210 

PROCESSOS 

DESCENTRALIZADOS 5 4 9 4 3 

TERMOS DE CONCILIAÇÃO (TC)  2 17 32 8 33 

RESULTADO FAVORÁVEL  1 0   0 23 2 

REUNIÕES REALIZADAS (TR) 10 118 132 212 254 

ACÕES RECEBIDAS  0 0 0 0 0 

VALORES RESULTADO 

FAVORÁVEL (R$)  0   0  0 30.393.317,01  0 

VALORES CONCILIADOS (R$) 0  7.552.089,44 2.799.364.132,87 15.544.072,80 615.310.244,57 

VALOR TOTAL (RF+C) (R$) 0  7.552.089,44 2.799.364.132,87 45.937.389,81 615.310.244,57 

 

CCAF 2012 2013 2014 2015 2016 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 104 134 140 101 75 

PROCESSOS 

DESCENTRALIZADOS 8 13 51 6 6 

TERMOS DE CONCILIAÇÃO (TC)  16 3 15 12 11 

RESULTADO FAVORÁVEL  12 19 1 3 3 

REUNIÕES REALIZADAS (TR) 185 194 146 105 116 

ACÕES RECEBIDAS  0 0 0 2 2 

VALORES RESULTADO 

FAVORÁVEL (R$) 1.114.400,00 277.800,00  0  0 896.241,30 

VALORES CONCILIADOS (R$) 412.290.880,44 336.510.343,39 1.063.076,74 11.456.070,45 180.000,00 

VALOR TOTAL (RF+C) (R$) 413.405.280,44 336.788.143,39 1.063.076,74 11.456.070,45 1.076.241,30 

 

                                                
324 FACCI, Lucio Picanço. Meios adequados de resolução de conflitos administrativos: a experiência da câmara 

de conciliação e arbitragem da administração federal. 2018. 311f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia e Direto, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ, 2018. 
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CCAF 2017 2018 (até 08/10) TOTAL 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 169 134 1561 

PROCESSOS 

DESCENTRALIZADOS 5 7 121 

TERMOS DE CONCILIAÇÃO (TC)  6 8 163 

RESULTADO FAVORÁVEL  0  5 69 

REUNIÕES REALIZADAS (TR) 71 175 1718 

ACÕES RECEBIDAS  8 15 27 

VALORES RESULTADO 

FAVORÁVEL (R$)  0 147.946.500,73 180.628.259,04 

VALORES CONCILIADOS (R$) 3.437.419,59 277.156.576,76 4.479.864.907,05 

VALOR TOTAL (RF+C) (R$) 3.437.419,59 425.103.077,49 4.660.493.166,09 

 

A Câmara de Conciliação é considerada, portanto, um elo entre a vontade dos que 

buscam o acordo antes de qualquer disputa, e o futuro da institucionalização das boas práticas 

de composição. Tem recebido, nos seus onze anos de funcionamento, especial atenção da AGU, 

o que pode ser verificado pela ampla divulgação feita a respeito da atuação do órgão nos meios 

oficiais de comunicação da AGU325. 

Em 2008, a experiência de resolução administrativa de controvérsias entre órgãos e 

entidades federais evitando o aumento da judicialização de processos e, por conseguinte, 

celeridade e economia gerada ao erário, a CCAF recebeu menção honrosa no prêmio Innovare 

pela prática da conciliação na Administração Pública Federal326. 

A CCAF, a sua competência e seu modo de atuação estão em plena harmonia com o 

que tem sido considerado no novo princípio, o princípio processual muito importante, qual seja, 

o princípio da proteção pelo Estado da solução pela autocomposição. Atualmente, pode-se dizer 

que há uma verdadeira política pública que incentiva a resolução consensual dos conflitos e a 

AGU, por meio da CCAF, que é protagonista e está na vanguarda da implementação dessa 

política. 

                                                
325 De que é exemplo matéria publicada em 19/12/2017 no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União: 

“Ministro do STF homologa acordo mediado pela AGU entre poupadores e bancos 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffolli homologou, nessa segunda-feira (18), acordo entre 

poupadores e bancos, mediado pela Advocacia-Geral da União (AGU), referente aos planos econômicos dos anos 

de 1980 e 1990. Relator de dois recursos que discutem o direito à reparação, o ministro suspendeu a tramitação 
dessas ações no STF e deu prazo de 24 meses aos interessados para que se manifestem quanto à adesão ao acordo, 

perante os juízos de origem competentes. Na decisão, o ministro salientou a ‘relevância da interveniência’ da 

AGU, através da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), que realizou mais de 

50 encontros para viabilizar o acordo, desde setembro de 2016. ‘A iniciativa encontra-se em absoluta consonância 

com a disposições do CPC/15, que adota dentre suas normas fundamentais, a promoção pelo Estado da solução 

consensual de conflitos’, afirmou o ministro. [...].” Fonte: 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/637802. Acesso em: 25 abr. 2019. 
326 INSTITUTO INNOVARE. Conciliação na administração pública federal. Menção honrosa, Prêmio 

Innovare, Edição V, 2008. Disponível em: <https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/conciliacao-na-

administracao-publica-federal-1744>. Acesso em: 10 maio 2019. 
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5.3.2 A representação extrajudicial da União em procedimentos arbitrais e a atuação da 

Advocacia-Geral da União 

 

Não há que se falar, portanto, em representação judicial no âmbito dos procedimentos 

arbitrais. Não se tratando de atividade desenvolvida no seio do Poder Judiciário, a representação 

das partes na arbitragem tem cunho inegavelmente extrajudicial. No âmbito da Advocacia-

Geral da União, a competência para representação da União é da Consultoria-Geral da União e 

dos seus órgãos de execução (autarquias e fundações), nos termos do art. 12, III, do Anexo I do 

Decreto nº 7.392/2010. 

Na CGU, a direção da representação extrajudicial da União em processos arbitrais está 

sendo exercida pelo Gabinete do Consultor-Geral da União. A defesa extrajudicial da União 

nos procedimentos arbitrais está sendo realizada mediante atuação conjunta da área consultiva 

(Consultoria-Geral da União e seus órgãos de execução) e contenciosa (Procuradoria-Geral da 

União e seus órgãos de execução). 

A submissão do litígio à arbitragem pode se dar previamente à sua existência por meio 

da inserção de cláusula compromissória em um contrato principal ou, após a existência do 

litígio, por meio de um compromisso arbitral. Em qualquer caso, há manifestação expressa da 

vontade do Poder Público em resolver seus litígios por meio da arbitragem. 

A AGU adota o posicionamento327 de que é competência exclusiva da autoridade 

administrativa firmar a convenção arbitral (cláusula compromissória ou compromisso arbitral), 

nos termos do art. 1º, §2º da Lei 9.307/1996, cabendo aos órgãos da Advocacia-Geral da União 

o assessoramento jurídico e a representação extrajudicial da União nos processos arbitrais de 

seu interesse.  

Ao órgão consultivo da AGU compete, dentre outros aspectos, analisar a justificativa 

técnica apresentada pela autoridade administrativa assessorada, subsidiar a decisão do órgão 

assessorado quanto à vantagem processual da celebração de convenção arbitral, verificar se está 

assegurada a publicidade do procedimento arbitral e o pagamento por precatório, analisar o 

cabimento de arbitramento e da adequação jurídica dos termos, cláusulas e condições de 

proposta de compromisso arbitral, bem como observar se a área técnica está ciente que deverá 

arcar com eventuais custos do procedimento arbitral. 

                                                
327 Conforme Parecer nº 060/2016/DECOR/CGU/AGU, datado de 08/09/2016, Departamento de Coordenação e 

Orientação de Órgãos Jurídicos, aprovado pela Advogada-Geral da União, em 10/05/2018. Código de acesso: 

10819552. Disponível em: <http://sapiens.agu.gov.br>. Acesso em: 9 maio 2019. 



160 

 

A área técnica do órgão ou entidade deve atestar a conveniência e oportunidade da 

utilização da arbitragem, sob a perspectiva de prazo, custo e natureza da controvérsia. Ademais, 

a disponibilidade financeira e os recursos orçamentários necessários ao adimplemento de 

eventuais custos com o procedimento arbitral, incluída a contratação de assistentes técnicos, 

perícias, deverão obrigatoriamente correr por conta do orçamento dos Ministérios ou entidades 

públicas federais. A utilização da arbitragem é, portanto, decisão e competência exclusiva da 

autoridade administrativa do Ministério ou das autarquias e fundações públicas federais. 

Imperioso ressaltar que a decisão de firmar uma convenção arbitral pela autoridade 

administrativa deve sempre ser fundamentada. Por ter um custo mais elevado328 em comparação 

com o processo judicial, a adoção do processo arbitral deve levar em conta a complexidade 

técnica do objeto do litígio (não jurídica) e os benefícios que a celeridade do processo arbitral 

pode proporcionar ao interesse público, seja por minimizar eventuais prejuízos na prestação do 

serviço público ou na operação de infraestrutura ou por não inibir investimentos. 

Nesse sentido, o professor Marcelo José Magalhães Bonizzi esclarece: 

 

[...] enquanto o particular pode escolher a arbitragem preenchendo requisitos 

mínimos, como a disponibilidade de seus direitos e a capacidade civil, o ente público 

precisa satisfazer requisitos mais rigorosos para poder utilizar a arbitragem, 

principalmente frente à ‘segurança’ que os bens e direitos que estão sob sua proteção 

merecem, mas ainda falta lançar algumas luzes sobre esses requisitos, para que seja 
possível descobrir a real dimensão deles. [...]. Ao menos em linha de princípio, apenas 

dois fundamentos parecem justificar a escolha da arbitragem pela Administração 

Pública: a complexidade do litígio e a celeridade que a arbitragem pode 

proporcionar.329 

 

Um dos primeiros casos de participação da União na condição de parte em 

procedimento arbitral foi o de nº 78/2016/CAMCCBC/SEC7 (“Caso Libra”), que tramita no 

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, no Município de 

São Paulo/SP. O Termo de Compromisso Arbitral foi firmado pelas partes em 2 de setembro 

de 2015. Procura-se resolver litígios de décadas de duração entre arrendatária de terminais de 

contêineres no Porto de Santos (Libra Terminais S/A. e Libra Terminais Santos S/A.), de um 

lado, e a União e a sociedade de economia mista federal Companhia Docas do Estado de São 

Paulo - CODESP, de outro. 

                                                
328 Custos relacionadas à taxa de administração da Câmara Arbitral, honorários dos árbitros, testemunhas técnicas 

(assistentes técnicos), laudos periciais, dentre outros. 
329 BONIZZI, Marcelo José Magalhães. Arbitragem e Estado: ensaio sobre o litígio adequado. Revista de 

Arbitragem e Mediação, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 45, 2015. p. 155-174. 
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Trata-se de processo de grande repercussão social, jurídica e econômica, uma vez que 

o débito discutido ultrapassa o montante de R$ 2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos 

milhões de reais). O caráter inédito do procedimento de solução, associado ao vulto do montante 

envolvido e à complexidade fática da causa, que envolve debates sobre ocorrências diversas ao 

longo de duas décadas de vigência dos contratos de arrendamento celebrados entre as partes, 

implica imenso desafio para a atuação da AGU na defesa do interesse público. 

Pelo que se verifica do andamento processual330, foi proferida a sentença arbitral, bem 

como decisão sobre pedido de esclarecimentos das empresas requerentes. Em síntese, a 

sentença arbitral julgou improcedentes os pedidos das autoras, ao passo que as condenou ao 

pagamento de valores devidos pelo contrato de arrendamento e multa pecuniária. 

Do exposto, verifica-se que a arbitragem sempre fez parte da cultura jurídica brasileira 

e merece ser desenvolvida e estudada com mais profundidade. Levando-se em conta a sua 

celeridade, bem como a especialidade dos julgadores, esse instrumento pode, em muitas 

situações, representar o meio mais adequado de solucionar determinado conflito. Com isso, o 

Estado obterá uma maior eficiência e, consequentemente, atingirá o interesse público almejado. 

 

 

  

                                                
330 Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/643200>. Acesso em: 9 maio 2019. 
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6 PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL NA 

SOLUÇÃO DOS CONFLITOS DECORRENTES DA JUDICIALIZAÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O fortalecimento da defesa do interesse público paulatinamente construído a partir da 

Constituição Federal de 1988, a incidência das novas tecnologias no Direito Público, a 

Judicialização das políticas públicas, a solução extrajudicial de conflitos e a gestão estratégica 

de processos judiciais acarretam uma nova visão do Direito e, por consequência, implicam a 

reformulação de práticas jurídicas convencionais. Para tanto, impõe-se o aprofundamento de 

estudos sobre novos institutos, avanços tecnológicos aplicados ao campo jurídico, bem como 

de modos inovadores de gestão pública.  

Desse modo, essas mudanças que impactam diretamente no Direito Público e no atuar 

dos Advogados Públicos demandam uma postura mais estratégica e proativa e uma gestão 

estratégica da atividade desenvolvida nas Procuradorias e Consultorias. O Estado Democrático 

de Direito exige uma atuação gerencial da Administração Pública. Dessa forma, o princípio da 

legalidade deve, principalmente a partir da EC nº 19/98, ser interpretado em consonância com 

princípio da eficiência. 

Dentro dessa perspectiva, a atuação da Advocacia-Geral da União deve ser mais direta, 

sem a intermediação do Poder Judiciário. Faz-se necessário que as unidades da instituição 

utilizem meios extrajudiciais na busca pela melhoria da eficiência do serviço público prestado 

à sociedade. Trata-se de uma verdadeira mudança de paradigma, com alteração de enfoque, de 

uma Advocacia Pública estritamente processual para uma de resultados, em que o que importa 

não é ganhar o processo, mas resolver efetivamente o problema posto. 

Atualmente, a AGU pode ser considerada como o maior escritório de advocacia do 

país, pois representa todos os órgãos públicos federais judicial e extrajudicialmente. Em juízo, 

são milhares de demandas todos os meses que chegam às mesas dos advogados públicos 

federais. No Brasil, o Poder Público figura como o maior litigante nacional, sendo parte 

processual em um número inaceitável de ações tramitando no Poder Judiciário. Assim, torna-

se necessário aprimorar a solução dos conflitos envolvendo interesse público, de modo a 

possibilitar uma prestação jurisdicional efetiva, célere e justa, de forma a alterar esse cenário. 

Conforme ressalta Edilson Nobre júnior, um aspecto desafiante, e para o qual a 

Advocacia pública não pode deixar de atentar, é o inerente à criação de condições que propiciem 
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a diminuição da litigiosidade entre o cidadão e o Estado, a qual vem implicando, só por só, 

gastos para esse, em face da ampliação do aparato jurisdicional331. 

Em meados de 2013, a Advocacia-Geral da União, na tentativa de potencializar a 

utilização das ferramentas internas e de tais instrumentos de solução de conflitos, firmou 

convênio com a Defensoria Pública da União, tudo em atenção a esse mister de utilização de 

meios administrativos de busca da melhor resposta estatal para que se evite desnecessariamente 

a judicialização da causa previdenciária. A Procuradoria Federal junto ao INSS e à Defensoria 

Pública da União uniram esforços para que os benefícios previdenciários fossem reconhecidos 

dentro da estrutura administrativa, dispensando assim o acionamento do Poder Judiciário de 

modo indiscriminado.  

Com efeito, a utilização do contencioso administrativo permite a correção de eventuais 

equívocos por parte da Administração Pública e a resolução, em sua esfera de atuação, dos 

conflitos que eventualmente surjam na prestação do serviço público, evitando a movimentação 

do Poder Judiciário em demandas desnecessárias. A realização das conciliações em processos 

judiciais, embora sejam valiosas, não contribuem para a prevenção do surgimento das 

demandas. Ou seja, apenas abreviam a solução de um conflito que já surgiu com o auxílio 

(determinante) do Judiciário para o término. 

A grande preocupação é utilizar-se de todas as ferramentas internas e aparatos que 

possam dar a melhor resposta estatal à situação vivenciada, resolvendo-se as questões dentro 

do âmbito administrativo do modo mais rápido e eficaz, desestimulando sobremaneira o 

acionamento indiscriminado do Poder Judiciário. 

Nesse contexto, pretende-se sugerir no presente estudo a criação de uma Câmara de 

Conciliação inicialmente envolvendo demandas relacionadas a benefícios previdenciários 

mantidos pelo INSS, onde o acesso seja amplo e irrestrito e que o próprio cidadão possa acionar 

a Câmara sem necessidade de intermediação ou por meio de representação por advogado.  

Imperioso sublinhar que já existe uma sinalização por parte da AGU no sentido de 

incentivar a solução extrajudicial de conflitos, tendo como objetivos, dentre outros: o 

desenvolvimento e aprimoramento de mecanismos extrajudiciais, de atuação direta da 

Advocacia Pública Federal para a resolução de conflitos, com menor necessidade de 

intermediação do Poder Judiciário, e a busca da eficiência na solução de conflitos, deixando-se 

para discussão junto ao Judiciário apenas questões relevantes ou não consolidadas. 

 

                                                
331 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Advocacia pública e políticas públicas. Boletim de Direito Administrativo 

- BDA. São Paulo: NDJ, ano 32, n. 12, p. 1141-1150, dez. 2016. 
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6.1 ENUNCIADOS DE SÚMULA, PARECERES VINCULANTES E PARECERES 

REFERENCIAIS ELABORADOS PELOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR DA 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

As decisões das Cortes Supremas e dos Tribunais Constitucionais devem ser 

observadas e respeitadas por todos os atores políticos e autoridades públicas que atuam no 

âmbito dos Estados Democráticos de Direito. As razões de decidir (ratio decidendi) que 

normalmente compõem os pronunciamentos judiciais desses tribunais estão qualificadas não 

apenas como razões substantivas, que contêm os elementos de justificação e de correção 

material da tese fixada, mas igualmente como razões de autoridade, as quais se impõem como 

normas de observância e de cumprimento geral. 

Os institutos criados pela Reforma do Poder Judiciário estabelecida pela EC nº 

45/2004, a repercussão geral, a súmula vinculante e, mais recentemente, os precedentes 

vinculantes e técnicas de julgamento de casos repetitivos, tornaram-se instrumentos cruciais 

para a afirmação e consolidação da jurisprudência do STF e demais Tribunais Superiores em 

relação aos demais juízes e tribunais, o que foi igualmente reforçado pelo desenvolvimento da 

Reclamação como ação constitucional cada vez mais vocacionada ao resguardo da competência 

e da autoridade das decisões da Corte. 

Com efeito, a submissão formal da Administração Pública Federal à autoridade da 

interpretação constitucional fixada pelo STF fica a depender da atuação específica do Presidente 

da República no sentido de autorizar a extensão dos efeitos jurídicos da decisão proferida no 

caso concreto. É o entendimento que pode ser extraído da interpretação sistemática do §3º do 

art. 1º do Decreto 2.346332. 

Necessário ressaltar que o Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, o qual consolida 

normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de 

decisões judiciais do STF, permanece vigente até os dias atuais. Editado em uma época na qual 

ainda não existiam os institutos da repercussão geral e da súmula vinculante, bem como as Leis 

nº 9.868 e nº 9.882, ambas do ano de 1999, suas normas visam precipuamente implementar, no 

âmbito da Administração Pública Federal, uma cultura jurídica em torno do dever funcional de 

observar, respeitar e fazer aplicar as decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse contexto, com a finalidade de pacificar o entendimento, uniformizar a atuação 

consultiva e judicial dos órgãos integrantes da Advocacia Pública Federal, bem como reduzir a 

                                                
332 “Art. 1º. [...] § 3º O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado, dirigente de órgão 

integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União, poderá autorizar a extensão dos efeitos 

jurídicos de decisão proferida em caso concreto”. 
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litigiosidade, inclusive com a possibilidade de desistências de recursos anteriormente 

interpostos, há previsão legal de edição de súmulas, expedição de pareceres vinculantes e 

pareceres referenciais pelos órgãos de direção superior da AGU. 

No que se refere à edição de súmulas pela Advocacia-Geral da União, prescreve o art. 

43 da LC 73/1993 que possui caráter obrigatório e vinculante para os órgãos jurídicos 

integrantes da instituição, bem como no início de cada ano os enunciados existentes devem ser 

consolidados e publicados no DOU, por três dias consecutivos. Atualmente são 71 súmulas 

administrativas editadas sobre os mais diversos assuntos333. 

Por sua vez, dispondo sobre a edição e aplicação de Súmulas por parte da Advocacia-

Geral da União, foi publicado o Ato Regimental AGU nº 1, de 2 de julho de 2008. O art. 2º do 

referido Ato Regimental estabelece que: “as súmulas da AGU representam a consolidação da 

jurisprudência iterativa dos Tribunais e têm caráter obrigatório para os órgãos jurídicos 

enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993”. Por seu 

turno, o parágrafo único do mencionado dispositivo prescreve que: 

 

Parágrafo único. Entende-se por jurisprudência iterativa dos Tribunais, para os efeitos 

deste Ato Regimental, as decisões judiciais do Tribunal Pleno ou de ambas as Turmas 

do Supremo Tribunal Federal, dos Órgãos Especiais ou das Seções Especializadas do 

Tribunais Superiores, ou de ambas as Turmas que a compõem, em suas respectivas 

áreas de competência, que consagram entendimento repetitivo, unânime ou 
majoritário, dos seus membros acerca da interpretação da Constituição ou de lei 

federal em matérias de interesse da União, suas autarquias e fundações. 

 

Importante assinalar que os dispositivos regimentais acima transcritos devem ser 

entendidos à luz das alterações ocorridas, nos últimos anos, no Processo Civil Brasileiro que, 

desde a edição da Lei nº 11.418/2006, e principalmente após a edição do novo Código de 

Processo Civil, adotou a técnica de julgamento por amostragem dos recursos excepcionais 

(extraordinário e especial), abandonando-se gradativamente o conceito de jurisprudência 

(repetição de julgados em um mesmo sentido sobre um mesmo tema em um certo tribunal) pelo 

conceito de precedente obrigatório/vinculante. Desse modo, os Tribunais Superiores, na análise 

dos recursos excepcionais, apreciam, em regra, a controvérsia uma única vez, com a fixação de 

tese a ser obrigatoriamente observada pelos demais órgãos jurisdicionais. 

Observe-se, ainda, que esse novo sistema de precedentes obrigatórios e técnicas de 

julgamento por amostragem conferiu aos enunciados de súmula da AGU um novo e relevante 

                                                
333 Para reforçar a uniformização de entendimentos junto aos órgãos da administração pública, o art. 23 do Decreto 

nº 9.830/2019 disciplina que a autoridade máxima de órgão ou da entidade da administração pública poderá editar 

enunciados que vinculem o próprio órgão ou a entidade e os seus órgãos subordinados. 
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papel, que se coaduna com a necessidade de respeito irrestrito à jurisdição e às legítimas 

expectativas dos jurisdicionados/administrados. 

Isso porque, nos estritos termos do art. 927, III do CPC334, os acórdãos proferidos nos 

recursos extraordinários e especial repetitivos são de observância obrigatória pelos juízes e 

tribunais pátrios. Todavia, a despeito de sua eficácia qualificada, tais decisões não possuem, a 

priori, efeito vinculante em relação à Administração Pública (diversamente do que ocorre com 

as ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do disposto no art. 102, §2º, da 

CF).  

Tal quadro pode gerar uma situação contraditória para a Administração Pública, na 

medida em que se vê obrigada a dar cumprimento a leis e atos normativos considerados 

inconstitucionais pelo STF, com o consequente indeferimento de pleitos legítimos dos 

administrados. Pleitos que, ao serem levados ao Judiciário, certamente serão exitosos, 

considerada a carga obrigatória do precedente firmado pelo Tribunal Superior. 

Com efeito, verifica-se que as Súmulas da AGU, na medida em que se revela de 

observância obrigatória por todos os órgãos que integram a instituição, considera-se 

instrumento hábil para estender, à esfera administrativa, os efeitos de decisão judicial proferida 

em julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC335). 

Nesse sentido, estabelece o art. 6º, §1º do Ato Regimental AGU nº 1/2008: 

 

Os membros da Advocacia-Geral da União, Procuradores Federais e Procuradores do 

Banco Central do Brasil que estejam em exercício em órgãos de consultoria e 

assessoramento jurídicos da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral 

Federal ou da Procuradoria-Geral do Banco Central ficam autorizados a reconhecer 

pedidos administrativos e devem orientar os órgãos e autoridades junto aos quais 
atuam a deferir administrativamente os pedidos cujos fundamentos estejam em 

integral consonância com a Súmula da AGU. 

 

                                                
334 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” 
335 “Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: 

I - incidente de resolução de demandas repetitivas; 

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.” 
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Quanto aos pareceres vinculantes, a proposta oriunda da AGU poderá ser 

consubstanciada em parecer jurídico elaborado para os fins do art. 40 da LC 73/1993, atribuição 

que, de acordo com o art. 41 da mesma lei, também compete ao Consultor-Geral da União336. 

Com efeito, para cumprir os objetivos traçados pelo Decreto nº 2.346/1997337, o 

Presidente da República poderá aprovar parecer elaborado pela Consultoria-Geral da União e 

aprovado pelo Advogado-Geral da União, o qual, uma vez publicado juntamente com o 

despacho presidencial, consubstanciará parecer normativo que, sob o aspecto formal, vinculará 

todos os órgãos da Administração Pública Federal, que ficarão submetidos à autoridade da 

interpretação da Constituição definida pelo STF no julgamento de casos concretos. 

Nos termos do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, o seu art. 20 dispõe que o 

parecer do Advogado-Geral da União de que tratam o art. 40 e o art. 41 da LC nº 73/1993, 

aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União juntamente com 

o despacho presidencial, vincula os órgãos e as entidades da administração pública federal, que 

ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. No parágrafo primeiro, informa que o parecer do 

Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, mas não publicado, obriga 

apenas as repartições interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência. Ademais, 

esses pareceres têm prevalência sobre outros mecanismos de uniformização de entendimento 

(§2º). O art. 21 do referido Decreto disciplina que os pareceres das consultorias jurídicas e dos 

órgãos de assessoramento jurídico, aprovados pelo respectivo Ministro de Estado, vinculam o 

órgão e as respectivas entidades vinculadas. 

Os pareceres vinculantes338 são ferramentas de segurança jurídica, os quais permitem 

a pacificação interna para a administração pública de temas relevantes, tendo por conseguinte 

a prevenção de litígios. São, portanto, uma forma de adequar os atos da administração à 

                                                
336 Este é o teor dos mencionados dispositivos: 

“Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação do Presidente da 

República. 

§1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, 

cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. 

§ 2º O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento em 

que dele tenham ciência.” 
Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para os efeitos do artigo anterior, 

aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam por ele aprovados e submetidos ao Presidente da 

República.” 
337 Consolida normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de 

decisões judiciais, regulamenta os dispositivos legais que menciona, e dá outras providências. 
338 O parecer vinculante recebe uma sigla específica que remete ao nome do Advogado-Geral em exercício no 

momento da adoção do parecer e por isso é que a sigla se altera de acordo com o período. Por exemplo, Gilmar 

Ferreira Mendes, 31 de janeiro de 2000 a 20 de junho de 2002, possui a sigla GM; Grace Maria Fernandes 

Mendonça, 9 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2018, possui a sigla GMF; André Luiz de Almeida 

Mendonça, de 01 de janeiro de 2019 em diante, possui a sigla AM. 
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jurisprudência de tribunais e ao ordenamento jurídico, acabando com eventuais divergências na 

interpretação de leis e outras normas, com maior transparência para a sociedade sobre o 

encaminhamento jurídico a respeito de determinado assunto e conferindo segurança jurídica à 

execução das políticas públicas. Desde a criação da AGU, 17 pareceres ganharam força 

vinculante para os gestores do Poder Executivo Federal. Além dos sete assinados até o momento 

em 2019, foram um em 2018, três em 2017, três em 2016, um em 2014, um em 2013 e um no 

ano de 2010339. 

Excelente exemplo ocorreu em 2016, com a aprovação do Parecer nº GMF-01/2016340, 

que estendeu às mães adotantes o mesmo período de licença previsto para as mães biológicas. 

Fixou a seguinte tese: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da 

licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença 

adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. 

Dentre os pareceres que ganharam efeito vinculante em 2019 está o que trata da 

compatibilidade de horários para a acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI 

da CF. Trata-se de Parecer nº AM – 04341. Até então, a questão era tratada, no âmbito do serviço 

público federal, pelo Parecer GQ-145, aprovado pela Presidência da República no ano de 

1998342. 

Fixou-se o entendimento de que a compatibilidade de horários a que se refere o citado 

dispositivo da Constituição deve ser analisada caso a caso pela Administração Pública, sendo 

admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte 

em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e 

atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, por meio de decisão fundamentada da 

                                                
339 Os pareceres vinculantes atualmente em vigor: LA – 01/2010; LA – 05/2013; LA – 07/2014; GMF – 01/2016; 

GMF – 02/2016; GMF – 03/2016; GMF – 04/2017; GMF – 05/2017; GMF – 06/2017; GMF – 07/2018; AM – 

01/2019; AM – 02/2019; AM – 03/2019; AM – 04/2019; AM – 05/2019; AM – 06/2019; AM – 07/2019. 
340 Publicado em: BRASIL. Diário Oficial da União. n. 238, Seção 01, de 13 de dezembro de 2016, p. 2. 

Disponível em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=13/12/2016>. Acesso em: 

3 de maio de 2019. 
341 Publicado em: BRASIL. Diário Oficial da União. n. 71, Seção 01, de 12 de abril de 2019, p. 18. Disponível 

em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2019&jornal=515&pagina=18&totalArq
uivos=131>. Acesso em: 3 maio 2019. 
342 O caso analisado dizia respeito à acumulação de 2 (dois) cargos públicos com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, um de membro da Advocacia-Geral da União e outro de professor em Universidade Federal. A 

conclusão adotada foi no sentido de que (i) é ilícita a acumulação de cargos ou empregos públicos que sujeitem o 

servidor a regimes de trabalho que totalizem carga horária de 80 (oitenta) horas semanais, tendo em vista a 

impossibilidade fática de harmonização de horários e (ii) é lícita a acumulação de 60 (sessenta) horas desde que 

comprovada a ausência de sobreposição entre os horários de início e fim das jornadas de trabalho respectivas. O 

entendimento acolhido baseou-se na afirmação de que, ao autorizar, excepcionalmente, o acúmulo de 2 (dois) 

cargos públicos, o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 não pretendeu contemplar cargas horárias de 80 

(oitenta) horas semanais. 
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autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo 

à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos. 

Na ementa do Parecer aprovado foi consolidado o brocado do tempus regit actum, de 

modo a conferir ao novo entendimento efeitos prospectivos, ante o primado da segurança 

jurídica, de forma a resguardar os atos administrativos consolidados sob a vigência do 

entendimento superado343. 

Com a fixação do entendimento e a vinculação de toda administração pública federal, 

o número de ações judiciais tende a reduzir, uma vez que o STF já possui entendimento 

consolidado no sentido de que a compatibilidade de horários decorre da simples inexistência de 

sobreposição entre as jornadas de trabalho a que submetido o servidor público, considerando-

se inconstitucionais as normas administrativas que impedem a acumulação de cargos públicos 

baseadas na limitação da carga horária344. 

Por fim, no tocante aos pareceres referenciais elaborados pelos órgãos de Direção 

Superior da AGU, as Portarias AGU nº 487 e 488, de 27 de julho de 2016, expedidas pelo 

Advogado-Geral da União, as quais estabelecem os procedimentos a serem adotados pelos 

Advogados da União e Procuradores Federais para reconhecimento da procedência do pedido, 

abstenção de contestação e de recurso e desistência de recurso já interposto. Dentre as 

finalidades está o aperfeiçoamento da defesa judicial da União e a redução da litigiosidade. 

No âmbito da Procuradoria-Geral Federal, cuja regra é simular à da Procuradoria-Geral 

da União, o art. 2º da Portaria AGU nº 488/2016 disciplina que: 

 

                                                
343 EMENTA: ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO DE PESSOAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, INCS. XVI E XVII, DA CONSTITUIÇÃO DE 

1988. 

1. Segundo entendimento adotado pelo STF e pelo TCU, a aferição da compatibilidade de horários a que se refere 

o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve se basear na análise da situação fática a que se submete o 

servidor público, sendo insuficiente o cotejo do somatório de horas resultante da acumulação de cargos ou 

empregos públicos com padrão estabelecido em ato infralegal. Revisão do Parecer GQ145. 

2. É admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga 

horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e 

entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência 

de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos 
cargos ou empregos públicos. 

3. Em respeito aos postulados do ato jurídico perfeito e do tempus regit actum, devem ser concedidos efeitos 

prospectivos à superação do entendimento constante do Parecer GQ-145, passando a Administração Pública 

Federal a adotar a nova interpretação exclusivamente nas decisões administrativas a serem proferidas, inclusive 

em grau de recurso administrativo, após a publicação do despacho de aprovação do presente parecer pelo Exmo. 

Sr. Presidente da República, mantendo-se inalteradas as situações jurídicas consolidadas sob a égide da 

interpretação anterior, estejam ou não as decisões respectivas submetidas à reapreciação judicial, e vedada a 

concessão de quaisquer efeitos financeiros retroativos sem a devida contraprestação pelo servidor. 
344 ARE 995790, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/10/2016; ARE 859484-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 

DJe 19/06/2015; RE 925377, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 27/09/2016. 
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Art. 2º Os Procuradores Federais ficam autorizados a reconhecera procedência do 

pedido, a abster-se de contestar e de recorrer e a desistir dos recursos já interpostos 

quando a pretensão deduzida ou a decisão judicial estiver de acordo com: 

I - súmula da Advocacia-Geral da União ou parecer aprovado nos termos dos artigos 

40 ou 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; 

II - súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; 

III - acórdão transitado em julgado, proferido em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade; 

IV - acórdão transitado em julgado, proferido em sede de recurso extraordinário 

representativo de controvérsia, processado nos termos do artigo 1.036 do CPC; 
V - acórdão transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede 

de recurso extraordinário em incidente de resolução de demandas repetitivas, 

processado nos termos do artigo 987 do CPC; 

VI - acórdão transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede 

de incidente de assunção de competência, processado nos termos do artigo 947 do 

CPC; e 

VII - acórdão transitado em julgado proferido pelo plenário e súmula do Supremo 

Tribunal Federal, caso a controvérsia sobre matéria constitucional seja atual. 

 

O art. 3º da referida Portaria trata da possibilidade de expedição de pareceres 

referenciais quando a pretensão deduzida ou a decisão judicial estiver de acordo com acórdão 

transitado em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior do Trabalho em 

sede de recurso especial ou recurso de revista representativo de controvérsia, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. 

Os citados atos normativos foram editados visando, além da observância aos princípios 

da eficiência e celeridade processual, à utilização dos mecanismos legais disponíveis para 

diminuição da litigiosidade quando houver jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais 

Superiores acerca de uma matéria, especialmente quando não se vislumbrar qualquer 

possibilidade de reversão do entendimento atualmente assentado no respectivo Tribunal ou de 

continuidade de apresentação de recursos, sob pena de condenação do ente público à majoração 

dos honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo de cumulação com a cominação em 

multas por litigância de má-fé, dentre outros consectários legais. 

Importante ressaltar que apesar de a jurisprudência não ser estática, evoluindo 

conforme as mudanças normativas e a dialética das relações sociais, a modificação de tese 

adotada em julgamento de casos repetitivos deve observar a necessidade de fundamentação 

adequada e específica, levando em conta os princípios da segurança jurídica, da proteção da 

confiança e da isonomia. 

No período de aproximadamente três anos, diversos pareceres referenciais foram 

elaborados pela Procuradoria-Geral Federal e pela Procuradoria-Geral da União sobre diversos 

assuntos relacionados às matérias administrativas, cobrança e recuperação de créditos, 

previdência e assistência social e processual, de modo a aperfeiçoar a defesa judicial, dar 

segurança jurídica e reduzir o quantitativo de processos em tramitação no Judiciário.  
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Como exemplo, cite-se o Parecer Referencial nº 00013/2018/DEPCONT/PGF/AGU, 

que versa sobre o reconhecimento da procedência do pedido, a abstenção de contestação e de 

recurso e a desistência dos recursos já interpostos, quando a pretensão deduzida contra o INSS 

ou a decisão judicial estiver em conformidade com a jurisprudência do STF fixada no Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 587.970345, no sentido de que o estrangeiro poderá 

ser beneficiário do benefício assistencial nos termos do art. 203, inciso V da CF, desde que: i) 

possua residência fixa no País; ii) esteja em situação regular no território brasileiro, observando-

se, para tanto, a legislação migratória de regência, sobretudo a Carta da República, a Lei de 

Migração (Lei nº 13.445/2017) e o Decreto nº 9.199/2017 (regulamento da referida Lei); e iii) 

preencha os requisitos legais e constitucionais para o recebimento do benefício de prestação 

continuada, principalmente os preconizados nos artigos 20 a 21-A da LOAS. 

 

6.2 PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM MATÉRIA 

PREVIDENCIÁRIA 

 

O incremento da judicialização dos conflitos em matéria previdenciária tem causado 

assoberbamento tanto do Poder Judiciário, que cada vez mais se debruça sobre questões que 

poderiam ser resolvidas na esfera administrativa, como da Procuradoria Geral Federal, que, na 

defesa da autarquia em juízo, tem a eficácia e a eficiência de sua atuação comprometidas em 

razão da quantidade de demandas em curso.  

A excessiva litigiosidade compromete também a imagem da autarquia previdenciária, 

porque a demora na efetivação de direitos dos segurados faz com que os serviços públicos 

essenciais por ela prestados sejam associados à morosidade, à ineficiência e à negação de 

direitos. Ademais, a judicialização dos conflitos acarreta maior dispêndio aos cofres públicos 

por demandar, além dos custos com a tramitação processual, o pagamento de valores superiores 

aos devidos com a prestação previdenciária com a inclusão de juros de mora, de custas 

processuais e de honorários advocatícios. 

Diante desse panorama, necessário se fez a reconstrução do conceito de Advocacia 

Pública adotada pela Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria Federal Especializada junto 

                                                
345 EMENTA: ASSISTÊNCIA SOCIAL – ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS – ARTIGO 203, INCISO 

V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da 

Constituição Federal beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no País, atendidos os 

requisitos constitucionais e legais. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 587970. Pleno. 

Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22-09-2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28587970%29&base=baseAcordaos&

url=http://tinyurl.com/y59h5vmg>. Acesso em: 22 maio 2019. 
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ao INSS, a fim de que, mediante o incremento das atividades de assessoramento proativo e das 

práticas conciliatórias, esse passe a ser o de uma advocacia pública preventiva e estratégica. O 

que se buscou, portanto, foi suplantar o descompasso entre os esforços despendidos para o 

aperfeiçoamento do serviço público prestado pelo INSS e a tendência de crescimento das 

demandas contra ele ajuizadas por meio de uma nova postura, menos litigiosa e mais preventiva 

do órgão de representação judicial e extrajudicial da autarquia. 

Nesse contexto, foi instituído o Programa de Redução de Demandas Judiciais pela 

Portaria Interministerial nº 08/2008/AGU/MPS, Memorando-Circular Eletrônico PFE-

INSS/CGMBEN nº 09/2000 e regulamentado pela Portaria nº 177/2012/PFE-INSS/PGF/AGU. 

O referido programa foi criado com o objetivo de identificar e analisar as causas que 

geram demandas judiciais contra o INSS, bem como promover medidas para minimizá-las, de 

forma que o beneficiário possa ter assegurado o seu direito junto à Previdência Social, ainda na 

via administrativa, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Dentre as metas 

inicialmente previstas estavam a prevenção do surgimento de novas ações judiciais mediante a 

identificação das demandas causadoras de litígios e a adoção de ações preventivas, assim como 

a redução da litigiosidade mediante a proposição de ações que auxiliem no gerenciamento do 

passivo existente. 

A principal inovação dessa prática, seguindo as diretrizes da Advocacia-Geral da 

União, foi a mudança do foco de atuação da Procuradoria Federal, que até então concentrava 

seus esforços no enfrentamento das consequências do problema (grande número de ações já 

ajuizadas), priorizando, por outro lado, o trabalho proativo, voltado para uma advocacia 

preventiva e estratégica, buscando reduzir as causas potencialmente geradoras dos conflitos. 

Ao se enfrentar as origens dos problemas que geravam ações judiciais, com o propósito 

de reduzi-las, houve importante contribuição para que o próprio INSS passasse a reconhecer o 

direito do segurado da Previdência Social de forma simples, rápida e desburocratizada, sem a 

necessidade de intervenção do Judiciário. 

Outro destaque do programa foi criação de um indicador de desempenho para seu 

acompanhamento, qual seja, o Índice de Concessões Judiciais (ICJ), que possibilitou uma 

política de gestão por resultados, na medida em que permitiu identificar quais os tipos de 

benefícios, as situações que mais geravam demandas e em quais localidades elas estavam mais 

concentradas. 

Além disso, para a consecução das atividades, o projeto contou com fundamental apoio 

da AGU e do INSS, bem como a conscientização dos Procuradores Federais e servidores da 

Autarquia do seu papel de reconhecer o direito de quem o possui, concentrando seus esforços 



173 

 

para um atendimento de excelência, o que traz um sentido de contribuição pessoal significativa 

para a sociedade. 

Registre-se que os resultados atingidos pelo programa informaram um expressivo 

alcance e pacificação social, na medida em que aperfeiçoou a prestação dos serviços 

previdenciários e do benefício assistencial de prestação continuada oferecidos pelo INSS, com 

impacto mais acentuado nas camadas menos favorecidas da sociedade (normalmente as que são 

obrigadas a recorrer ao Judiciário para comprovação de relações de trabalho que comumente 

não são formalizadas), gerando inequívoca satisfação aos usuários dos serviços do INSS.  

Vários benefícios foram alcançados, dentre os quais: a promoção de segurança jurídica 

para os servidores do INSS, resultando em maior qualidade na análise dos requerimentos de 

benefícios, aprimorando-se, com isso, o processo de reconhecimento dos direitos dos cidadãos 

beneficiários da Previdência Social.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que o procedimento adotado pelo programa gera 

expressiva economia de recursos ao erário, que alcança não somente o Judiciário, mas toda a 

sociedade. Ou seja, ganha o segurado da Previdência Social, que tem seu direito reconhecido 

rapidamente, e sem dispêndio de suas reservas; ganha o Judiciário, que deixa de gastar tempo, 

energia e orçamento para julgar ações repetitivas e já com resultado previsível contrário ao 

INSS; e ganha o Estado, que não arca com juros e honorários advocatícios no pagamento em 

juízo dos benefícios previdenciários, além de permitir a concentração de esforços para 

aperfeiçoar sua defesa em causas e teses em que, efetivamente, os atos do INSS estão conforme 

a legislação previdenciária vigente, facilitando, com tudo isso, uma prestação judiciária mais 

rápida e eficiente. 

A partir de uma atuação proativa, a Procuradoria Federal tem se dedicado ao 

aperfeiçoamento dos atos normativos internos do INSS, por meio de orientações expedidas em 

pareceres e notas técnicas, que, de alguma forma, estejam suscitando questionamentos e 

divergências de interpretação e aplicação, seja em âmbito administrativo ou judicial. Ao 

reconhecer o legítimo direito do cidadão, o INSS evita a judicialização de conflitos, 

ocasionando o descongestionamento do Judiciário, contribuindo diretamente com a rapidez e 

eficiência da Justiça. 

Dentro dessa conjuntura, a Procuradoria-Geral Federal visando aprimorar rotinas, 

ferramentas e métodos de trabalho existentes, bem como a concretização da sua atuação 

estratégica e preventiva, desenvolveu práticas conciliatórias objetivando garantir o efetivo e 

célere reconhecimento dos direitos dos segurados nos conflitos em que o INSS não possuía 

chance de obter êxito judicialmente.  
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Para tanto, buscou interlocução e firmou parcerias com outros órgãos e instituições a 

fim de promover a prevenção e a redução de litígios judicializados, de forma a atuar 

preventivamente no âmbito do contencioso administrativo, resolvendo pacificamente os 

conflitos ou reforçando a fundamentação dos atos administrativos. Trata-se, portanto, de 

medida que privilegia o princípio da eficiência na Administração Pública e garante economia 

ao erário. 

 

6.2.1 Propositura e realização de acordos 

 

A resolução consensual de disputas, baseada em métodos autocompositivos, 

representa uma relevante ferramenta de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Isso porque 

evita o dispêndio de recursos financeiros e humanos em causas de menor relevância e 

complexidade, direcionando-os a litígios mais relevantes. Ademais, a solução obtida, fruto de 

um esforço conjunto das partes, tende a ser mais satisfatória (e menos sujeita a eventuais 

questionamentos em juízo) do que aquela imposta pelo Estado-Juiz. 

É preciso ter como pressuposto que, no exercício da representação judicial, a defesa 

da presunção da legitimidade dos atos do Poder Público deve ceder diante das situações em que 

a Advocacia Pública entenda que essa presunção foi elidida. É obrigação do Advogado Público 

reconhecer quando os limites da juridicidade foram ultrapassados e opinar no sentido da 

confissão a direitos postulados pelos particulares, da desistência de recursos, da realização de 

transação e da uniformização de entendimentos administrativos que abreviem esses litígios e 

contribuam para a redução de demandas judiciais. 

Em relação ao Poder Público, as alternativas consensuais têm o condão de 

potencializar os benefícios citados no parágrafo anterior. Outrossim, esses meios podem 

contribuir para a harmonização da própria conduta da Administração Pública como um todo, 

tornando-a mais eficiente e coesa. Concretiza-se, dessa forma, o princípio constitucional da 

eficiência (art. 37, caput, CF/88). Na verdade, a busca do acordo ou da transação, quando tais 

meios autocompositivos se mostrarem viáveis, representa o melhor caminho para atender ao 

interesse público. 

Quanto a esse ponto, Luciane Moessa de Souza defende a necessidade de o Estado 

sempre avaliar, de modo responsável e criterioso, a possibilidade de transigir: 

 

Tendo em vista, como decorrência do princípio da razoável duração do processo, ser 

obrigação do Estado adotar meios tendentes à celeridade do processo administrativo 

e judicial, faz-se necessário que, em todo e qualquer conflito, ao invés da tendência 
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institucionalizada no serviço público de se presumir que o Poder Público não comete 

erros e que a todo agente público cabe defender, com unhas e dentes, cada um dos 

seus atos pretéritos, seja efetivamente realizada uma análise fática e jurídica da 

pretensão do cidadão ou ente privado, a fim de identificar, de forma responsável 

e criteriosa, as situações em que é conveniente ou mesmo obrigatório transigir. 

Tal dever decorre também dos princípios da eficiência e da proporcionalidade, 

que exigem que a atuação do Estado se realize da forma menos onerosa para os 

cofres públicos e que acarrete menos transtornos ou sacrifício de interesses 

legítimos dos particulares.346 (grifos acrescidos) 

 

Na busca de sempre privilegiar a composição entre as partes, o art. 334 do CPC 

estabelece, para o rito ordinário, a realização obrigatória de audiência de conciliação ou de 

mediação previamente ao oferecimento da contestação. Trata-se da regra geral, excepcionada 

nas hipóteses do §4º do referido dispositivo, quais sejam: a) desinteresse de ambas as partes na 

autocomposição; b) quando não se admitir a autocomposição. Por outro lado, a ausência 

injustificada do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será passível de aplicação de multa (§8º). 

Todavia, o uso desses métodos pelos entes públicos deve observar algumas limitações 

impostas pelo regime jurídico administrativo, norteado pelos princípios da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado e da indisponibilidade do interesse público. É 

indispensável que haja autorização legal (art. 37, caput, da CF) e benefício ao ente público. 

Assim, a celebração de acordos pelo Poder Público exige não somente previsão expressa em 

lei, mas também justificativa suficiente e adequada. É necessário que fiquem demonstradas a 

vantagem e a economicidade de um ajuste, em observância ao interesse público. Por isso, 

mostra-se fundamental a existência de um arcabouço normativo capaz de fundamentar a tomada 

de decisão do gestor público. 

Nesse sentido, o art. 4º, VI, da LC nº 73/93, prevê, entre as atribuições do Advogado-

Geral da União, desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da 

União, nos termos da legislação vigente. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 

9.469/97, cujos arts. 1º e 2º sofreram modificação pela Lei nº 13.140/2015, que teve como 

objetivo a desburocratização e a efetivação da autocomposição no âmbito da Administração 

Pública (União, suas autarquias e fundações). Os referidos artigos tratam especificamente dos 

limites de alçada para realização de acordos na esfera da União (Administração Pública direta 

e indireta).  

Em matéria de débitos da União, o art. 1º, caput, da Lei nº 9.469/97, estabelece que o 

Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das 

                                                
346 SOUZA, Luciane Moessa de. Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes públicos: 

negociação, mediação e conciliação na esfera administrativa e judicial. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 175. 
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empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, 

poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, 

inclusive os judiciais.  

Por outro lado, de acordo com o §4º do art. 1º da Lei nº 9.469/97, quando o litígio 

envolver montantes superiores àqueles fixados em regulamento, o acordo ou a transação, sob 

pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e 

do Ministro de Estado a cuja área de competência estiver afeto o assunto ou ainda do Presidente 

da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou 

Conselho, ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesse dos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público da União, excluídas as empresas públicas 

federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização dos 

dirigentes de que trata o caput. 

Com isso, tem-se que, até determinado valor, o Advogado-Geral da União poderá, 

diretamente ou mediante delegação, autorizar a celebração de acordos ou transações. Acima do 

quantum a ser estipulado por decreto regulamentar presidencial (ainda não editado), o art. 1º, 

§4º, da Lei nº 9.469/97, exige autorização conjunta do Advogado-Geral da União e da 

autoridade a cuja área de competência estiver afeta a matéria. 

Por sua vez, o caput do art. 2º da Lei nº 9.469/97 dispõe que o Procurador-Geral da 

União, o Procurador-Geral Federal, o Procurador-Geral do Banco Central e os dirigentes das 

empresas públicas federais mencionadas no art. 1º, caput, da Lei nº 9.469/97, poderão autorizar, 

diretamente ou mediante delegação, a realização de acordos para prevenir ou terminar, judicial 

ou extrajudicialmente, litígio que envolver valores inferiores aos fixados em regulamento. Ou 

seja, os dirigentes dos órgãos de direção central da AGU receberam diretamente da lei 

delegação para autorizar, diretamente ou mediante delegação, a celebração de acordos quando 

a demanda possuir valor inferior ao fixado em regulamento. 

Diante das inovações legislativas347, observa-se que tanto o Procurador-Geral Federal 

quanto o Procurador-Geral da União dispõem de competência para, diretamente ou mediante 

                                                
347 Segue o teor das previsões normativas citadas: 
“Art. 1º O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas 

públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a realização 

de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. [...] §4º Quando o litígio envolver 

valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia 

e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado a cuja área de competência estiver 

afeto o assunto, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da 

União, de Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesse dos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público da União, excluídas as empresas públicas federais não 

dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização dos dirigentes de que trata o caput. 

[...] 
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delegação, celebrar acordos judiciais ou extrajudiciais quando os valores envolvidos forem 

inferiores aos definidos em regulamento. 

Com relação a dados estatísticos, no âmbito da Procuradoria-Geral-Federal, no ano de 

2018, foram homologados 158.881 acordos nas mais diversas áreas de atuação. O valor 

economizado estimado foi de R$ 325.122.941,00 (trezentos e vinte e cinco milhões, cento e 

vinte e dois mil, novecentos e quarenta e um reais). Desses, aproximadamente 80% estão 

relacionados à matéria de Previdência e Assistência Social, com destaque para os benefícios 

por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) e aposentadoria por idade 

rural.348 

 

 

 

 

No ano de 2019, entre os meses de janeiro a maio, foram homologados 74.902 acordos. 

O valor até então economizado é de R$ 146.755.828,14 (cento e quarenta e seis milhões, 

setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). Desses, 

aproximadamente 85% estão relacionados à matéria de Previdência e Assistência Social, com 

destaque para os benefícios por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) e 

aposentadoria por idade rural.349 

 

                                                
Art. 2º O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal, o Procurador-Geral do Banco Central do Brasil 

e os dirigentes das empresas públicas federais mencionadas no caput do art. 1º poderão autorizar, diretamente ou 

mediante delegação, a realização de acordos para prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente, litígio que 

envolver valores inferiores aos fixados em regulamento. 
348 Dados obtidos no site da Procuradoria-Geral Federal. Disponível em: <https://agudf.sharepoint.com/sites/PGF-

CGPG/SitePages/Acordos.aspx?web=1>. Acesso em: 22 maio 2019. 
349 Dados obtidos no site da Procuradoria-Geral Federal. Disponível em: <https://agudf.sharepoint.com/sites/PGF-

CGPG/SitePages/Acordos.aspx?web=1>. Acesso em: 6 jun. 2019. 
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Recentemente, a Procuradoria-Geral Federal laçou o Programa Resposta Imediata em 

Ações Previdenciárias (PRIAP). A iniciativa tem como objetivo colocar em prática diversas 

ações para reduzir a disputa judicial entre beneficiários da Previdência e o INSS, possibilitando 

o aumento do número de acordos e a desistência de recursos. Segundo o Procurador Federal 

Jackson Ricardo de Souza, que participou do planejamento do programa na Coordenação-Geral 

de Projetos e Assuntos Estratégicos da PGF, o trabalho junto às Cortes Superiores tem a 

perspectiva de reduzir o número de processos, permitir que a AGU concentre esforços nas ações 

nas quais o INSS tem reais chances de vitória, além de aperfeiçoar as orientações repassadas 

aos procuradores que atuam no contencioso previdenciário350. 

Nessa mesma linha, em outra iniciativa, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

firmou acordo com o Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de reduzir o número de 

recursos em processos de execução fiscal. O acordo busca atingir objetivos de ambas as 

instituições: a redução do acervo de processos e a otimização dos processos de execução fiscal, 

para dar mais eficiência à gestão pública. Nos termos do acordo, a PGFN peticionará pela 

desistência nos processos com créditos de “baixa recuperabilidade”, ou seja, com pouca chance 

de serem efetivamente recebidos351. 

Assim, conforme se observa, a resolução consensual de litígios integrados pela 

Administração Pública pode representar um importante meio de abreviação de disputas, 

                                                
350 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Programa permitirá mais acordos e desistências de recursos em 

causas previdenciárias. Disponível em: <https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/737422>. 

Acesso em: 22 maio 2019. 
351 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ e Fazenda Nacional firmam parceria para reduzir processos 

em tramitação. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-

e-Fazenda-Nacional-firmam-parceria-para-reduzir-processos-em-tramita%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 6 

jun. 2019. 
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proporcionando redução do estoque processual (o que beneficia o particular, a própria AGU e 

o Poder Judiciário) e economia de recursos públicos mediante diminuição do valor devido em 

relação a uma potencial condenação. Portanto, é possível afirmar que tal prática, desde que 

viável, reveste-se de indiscutível interesse público. 

 

6.2.2 Conciliação administrativa com a Defensoria Pública da União 

 

A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, o Conselho de Recursos da 

Previdência Social, o INSS e a Defensoria Pública da União iniciaram, em abril de 2013, o 

Projeto de Conciliação Administrativa em Matéria Previdenciária – CONCILIAD. 

O referido projeto, instituído pela Resolução Conjunta nº 1/INSS/PFE-INSS/CRPS352, 

teve como objetivo a busca da solução pacífica dos conflitos na esfera administrativa, evitando 

o ajuizamento de ações judiciais e aprimorando a qualidade das decisões administrativas. O 

documento objetivava viabilizar aos membros da DPU o acesso ao sistema eletrônico de 

tramitação dos recursos administrativos - operacionalizado pelo CRPS. 

Por intermédio do Acordo de Cooperação, os membros da Defensoria Pública da 

União se comprometeram, anteriormente ao ajuizamento de ações judiciais, a recorrer ao CRPS 

nos casos previamente acordados com a Procuradoria. Em contrapartida, a Procuradoria Federal 

destinou procuradores para análise dos recursos, momento em que poderiam apresentar a 

proposição de acordos ou a manifestação fundamentada pela negativa de provimento do 

recurso, com a possibilidade de realização de diligências para melhorar a instrução. 

A criação de Núcleos de Conciliação Administrativa permitiu a realização de 

conciliação extrajudicial mediante a utilização do Sistema Eletrônico de Recursos (E-Recursos) 

com o encaminhamento de casos pré-determinados à Procuradoria Federal. Após a análise dos 

casos encaminhados ao procurador federal que poderia optar por sugerir a realização de 

diligências administrativas, oferecer acordo ou elaborar parecer informando as razões pelas 

quais deixou de ofertar a conciliação.  

Com a celebração da conciliação, a transação era encaminhada ao Conselho para 

sucessiva homologação, implantação e pagamento dos valores devidos ao segurado. Não sendo 

possível a resolução do processo por conciliação, o processo administrativo eventualmente 

encaminhado para instrumentalizar o ajuizamento de ações judiciais era acompanhado de 

                                                
352 Publicada em: BRASIL. Diário Oficial da União n. 19, Seção 1, p. 35, 28/01/2013. Disponível em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2013&jornal=1&pagina=35&totalArquiv

os=128>. Acesso em: 15 jan. 2019. 
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parecer prévio da Procuradoria, dando maior sustentação à decisão administrativa proferida no 

INSS e aumentando as chances de êxito da autarquia em Juízo. 

Como se verifica, por meio da medida, a solução dos conflitos na relação jurídica 

previdenciária sairia da esfera do Judiciário, passando a ser resolvida por instrumentos no Poder 

Executivo com a participação institucional da DPU. O projeto estruturou-se como mecanismo 

de solução de conflitos na esfera administrativa, promovendo o objetivo estratégico de 

minimização da litigiosidade. 

Dentre os resultados esperados estavam o incentivo à utilização da via administrativa 

para a solução das controvérsias, a promoção da conciliação extrajudicial entre segurado e INSS 

sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o incremento da atuação da Procuradoria 

Federal na esfera administrativa como órgão de consultoria e assessoramento da autarquia e, 

por fim, a melhoria e qualificação do processo administrativo previdenciário. 

Entretanto, apesar da iniciativa inédita e louvável, os seus resultados não foram 

expressivos, não tendo obtido o êxito esperado. Observou-se que a conciliação envolvendo 

necessariamente a Defensoria tornou-se um projeto tímido, pois o próprio órgão possui atuação 

limitada dentro de cenário nacional, com pouca capilaridade. Ademais, dificuldades 

operacionais relacionadas aos sistemas do INSS dificultaram a implantação dos benefícios 

concedidos por meio dos acordos. Ou seja, com o acordo formalizado e homologado pelas 

partes, o setor administrativo da Autarquia encontrava dificuldades de proceder a implantação 

do benefício por travas de segurança dos sistemas internos. 

Apesar de bem estruturado, o CONCILIAD não teve seu prosseguimento estendido, 

pois necessitava de alterações normativas e aprimoramento nos sistemas utilizados pelo INSS. 

Entretanto, pode ser considerado o embrião da Câmara de Conciliação Administrativa 

Previdenciária, proposta contida na presente pesquisa, com atuação como intermediária entre 

os cidadãos/advogados para saneamento de possíveis inconsistências na análise e decisão 

administrativa do INSS, prevenindo, assim, o surgimento de ações judiciais. 

 

6.3 CENTRAIS DE NEGOCIAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 

Diferentemente da Procuradoria-Geral Federal, especialmente nos processos 

envolvendo matéria previdenciária e assistência social, em um primeiro momento, constata-se 

uma tímida regulação da conciliação no âmbito da Procuradoria-Geral da União, órgão de 

representação judicial da União nas demandas de natureza não fiscal. 
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Um importante passo na direção da consolidação de uma prática conciliatória foi a 

edição da Portaria PGU nº 02, de 14 de dezembro de 2012353, a qual criou as Centrais de 

Negociação. A Procuradoria-Geral da União entendeu ser necessária a criação de mecanismos 

e rotinas que fomentassem e viabilizassem uma rápida solução dos litígios, bem como a 

racionalização e otimização do trabalho. 

De acordo com o art. 3º, I do referido ato normativo, as Centrais têm, dentre outros, o 

objetivo de fomentar o paradigma da alternativa eficiente e diferenciada de solução e de 

prevenção de conflitos no âmbito da Procuradoria-Geral da União e respectivos órgãos de 

execução. Além do mais, é sua atribuição coordenar as negociações tendentes à solução de 

conflitos envolvendo a União (art. 5º, I). 

A partir desse ato regulamentar, assistiu-se a uma participação mais efetiva dos 

Advogados da União nas conciliações, especialmente nos mutirões de audiências promovidos 

pela Justiça Federal. Os resultados positivos nesses mutirões e na Semana Nacional de 

Conciliação354 serviram de motor para a criação e implantação do projeto centrais de 

negociação em 2012. Percebeu-se, assim, a necessidade de dar um tratamento adequado, 

uniforme e seguro, em âmbito nacional, aos conflitos de interesse de larga escala e que 

comprometem a eficiência e o bom funcionamento dos serviços do Judiciário e a atuação da 

própria PGU. 

De forma concomitante a esses pontos, verificou-se a necessidade de reduzir os 

estoques de processos judiciais tendo a União como parte, de reduzir os custos judiciais com 

honorários advocatícios de sucumbência, correção monetária e juros de mora decorrentes da 

longa duração dos processos, além dos custos administrativos da AGU. Para tanto, foram 

criados órgãos, com ramificações em todas as unidades da Federação, responsáveis pela 

coordenação dos acordos no âmbito de cada unidade da PGU. 

Segundo o então Procurador-Geral da União, Paulo Henrique Kuhn, a experiência na 

participação de mutirões foi por demais exitosa que houve uma decisão pela institucionalização 

da iniciativa. Nesse contexto, nasceram as centrais de negociação, com a finalidade de dotar a 

PGU de uma estrutura permanente para negociação de acordos. Foram criadas centrais de 

negociação em três níveis: a Central Nacional de Negociação – CNN, localizada em Brasília, é 

responsável pela coordenação nacional das atividades; as Centrais Regionais de Negociação – 

                                                
353 Disponível em: < https://www.agu.gov.br/atos/detalhe/762400>. Acesso em: 22 maio 2019. 
354 Idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com diversas instituições, incluindo a AGU, 

envolvendo processos ligados aos três níveis de Judiciário (Estadual, Federal e do Trabalho). Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/semana-nacional-de-

conciliacao>. Acesso em: 22 maio 2019. 
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CRN, localizadas nas procuradorias regionais da União, são responsáveis pela gestão dos 

acordos em cada uma das regiões da Justiça Federal; por fim, as Centrais Locais de Negociação 

– CLN, localizadas em cada unidade da Federação (exceto onde já há Central Regional), farão 

os acordos em âmbito estadual. A primeira grande missão das Centrais de Negociação, prevista 

no seu Plano de Ação, é arquitetar uma forte articulação com os órgãos do Poder Judiciário. 

Esse contato, para definição de procedimentos de negociação e de conciliação, é fundamental 

para o sucesso da iniciativa355. 

Abaixo, segue quadro comparativo entre os 3 mutirões nacionais de conciliação com 

os quatro anos de funcionamento das Centrais de Negociação (2013-2016), para melhor análise 

da evolução da experiência da conciliação no âmbito da PGU antes e depois da implantação das 

Centrais de Negociação, levando-se em consideração os perfis estratégicos definidos em cada 

mutirão (inclusão ou não de ações coletivas)356: 

 

  

Perfil (Ações 

Individuais/Coletiva

s) 

Descontos Obtidos 

/Economia Direta (R$) 

Economia Total 

Estimada (R$) 

6ª Semana de Conciliação 

do CNJ (2011) 
Misto (276) 308.287,92 272.299.311,70 

Mutirão de junho/2012 - 

PGU 
Individuais (1.294) 1.420.533,34 23.667.873,39 

7ª Semana de Conciliação 

do CNJ (2012) 
Misto (1.043) 3.286.565,67 38.320.228,53 

Conciliações (2013) * Individuais (9.049) 17.290.419,47 45.636.340,50 

Conciliações (2014) * Individuais (17.037) 20.700.701,15 126.056.315,14 

Conciliações (2015) * Individuais (5.209) 5.058.207,48 31.078.815,37 

Conciliações (2016) * Individuais (5.577) 6.302.685,47 33.260.437,9 

(*) Projeto Centrais de Negociação em vigor 

 

Em 2015, edição XII, a iniciativa recebeu o Prêmio Innovare pela inovação no sistema 

de solução de conflitos. As centrais de negociação foram reconhecidas pela importância no 

enfrentamento da crise da justiça e por: 

                                                
355 KUHN, Paulo Henrique. Gerenciamento das demandas repetitivas pela Administração Pública: dificuldades 

encontradas e possíveis soluções a serem adotadas na perspectiva da Procuradoria-Geral da União. Seminário 

demandas repetitivas na Justiça Federal: possíveis soluções processuais e gerenciais. Brasília: Conselho da 

Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2013. p. 25. 
356 Dados obtidos em consulta ao Parecer n. 00171/2017/PGU/AGU, do Departamento de Estudos Jurídicos e 

Contencioso Eleitoral/PGU, Processo administrativo nº 00405.007744/2012-44. 
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[...] sua filosofia de instalação: a) mudança de cultura (de reativa para proativa); b) 
ressignificação do conceito de indisponibilidade do interesse público; c) perspectiva 

proativa, com antecipação de casos futuros; d) aplicação de precedentes (cultura do 

common law); e) viés prospectivo na escolha de temas que melhor se enquadram no 

Programa; f) aplicabilidade em reclamações pré-processuais, evitando-se a 

judicialização de novos processos. g) aplicação de procedimentos inteligentes na 

gestão de processos de massa357. 

 

Por esse quantitativo de acordos homologados e pelas cifras envolvidas, pode-se 

afirmar o sucesso da iniciativa e a sua importância como um verdadeiro divisor de águas para 

a efetivação da política conciliatória no âmbito da PGU. As centrais de negociação têm se 

mostrado essenciais não só à melhoria do sistema de justiça, como também ao combate à 

excessiva litigiosidade do poder público federal. Têm servido aos propósitos da própria 

Procuradoria-Geral da União com a renovação da praxe defensiva a partir da institucionalização 

e da difusão da cultura da conciliação. 

 

6.4 CÂMARA DE CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA: 

ALTERNATIVA À SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

 

O art. 5º, XXXV, da CF/88 prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se do denominado princípio da inafastabilidade da 

prestação jurisdicional. A disposição constitucional consagra, no rol dos direitos fundamentais, 

o acesso à justiça, que deve compreender não somente o mero direito de ingresso, mas obtenção 

de uma resposta eficaz e tempestiva ao conflito de interesses levado ao conhecimento do Poder 

Judiciário. Corroborando a ideia de acesso à justiça sob uma ótica material, o inciso LXXVIII 

do art. 5º da CF prevê que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Em síntese, a Constituição Federal assegura aos cidadãos o direito a uma prestação 

jurisdicional efetiva e célere, apta à verdadeira pacificação social. Concretizando os 

mandamentos constitucionais destacados acima, o art. 3º do CPC, reproduzindo o art. 5º, 

XXXV, da CF/88, dispõe que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito. E o art. 4º do CPC, por sua vez, determina que as partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

                                                
357 INSTITUTO INNOVARE. Centrais de negociação da Procuradoria-Geral da União. Prêmio especial da 

XII edição Prêmio Innovare, 2015. Disponível em: <https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/centrais-de-

negociacao-cnpgu>. Acesso em: 23 maio 2019. 
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Cabe destacar, no entanto, que a resposta jurisdicional, em substituição à vontade das 

partes, nem sempre é a via mais adequada de resolução dos conflitos. O acesso à justiça, com 

base nos postulados constitucionais e no CPC, implica a busca de uma solução capaz de encerrar 

definitivamente a lide, satisfazendo as partes. A submissão do conflito ao Estado no papel de 

juiz e terceiro desinteressado nem sempre representa o caminho mais indicado. Diante da 

sobrecarga do Poder Judiciário e dos postulados citados anteriormente, impõe-se maior 

participação dos litigantes na busca da pacificação social. Ou seja, deve-se fomentar, sempre 

que possível, a busca por meios consensuais dos litígios. 

Nesse sentido, o §2º do art. 3º do CPC determina que o Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. Em reforço, o §3º do mesmo dispositivo estabelece 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Isso 

significa que a jurisdição não é um monopólio estatal, tal como assinala Rodolfo de Camargo 

Mancuso: 

 

Hoje, configurada a notória crise numérica de processos, é visível o crescimento de 

instâncias, órgãos e agentes parajurisdicionais, voltados à prevenção e/ou à 

resolução consensual dos conflitos, levando ao gradual reconhecimento de que a 

jurisdição não é apanágio exclusivo do Estado, mas, ao contrário, assiste a todo 

agente, órgão ou instância capaz de prevenir ou resolver, em tempo hábil, uma 

crise iminente ou já instalada. É dizer, sem meias-palavras: cumpre reconhecer que 

dentre nós já se instalou um ambiente de jurisdição compartilhada358 (grifos 

acrescidos). 

 

Nesse contexto, como salientado, há elevado número de ações judiciais em face das 

entidades públicas, especialmente o INSS (maior litigante do Brasil, segundo dados do CNJ359). 

Privilegia-se atualmente a solução desses conflitos por meio da intermediação do Poder 

Judiciário, ainda que muitos direitos sociais sejam reconhecidos por intermédio de conciliações 

e reconhecimento de direitos realizados nos processos judiciais pondo fim ao litígio. 

Segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social, vol. 23, nº 11, o INSS mantinha 

em dezembro de 2018 o total de 35.058.564 benefícios ativos, os quais somados representavam 

o pagamento mensal de R$ 43,0 bilhões. Ainda de acordo com esse documento, dos 207,6 

                                                
358 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 350-351. 
359 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 100 maiores litigantes. Brasília, mar. 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 22 mar. 

2019 
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milhões de habitantes do Brasil, 51,1 milhões eram contribuintes do Regime Geral de 

Previdência Social e potenciais beneficiários do sistema360. 

Além dos segurados e contribuintes, também mantêm vínculo com o INSS os 

dependentes, esses em número incalculável, pois somente são identificados quando se habilitam 

às prestações previdenciárias. Com um número tão expressivo de relação jurídicas, 

inevitavelmente parte delas acaba sendo judicializada. 

A competência para processar e julgar os casos judicializados é, em regra, da Justiça 

Federal. Cabe à Justiça Estadual apenas o julgamento das ações decorrentes de acidente de 

trabalho e, em primeiro grau de jurisdição, das demandas ajuizadas em comarca que não seja 

sede de vara do juízo federal (art. 109, I e §3º, CF/88). 

De acordo com o painel interativo “Justiça em Números Digital” do Conselho 

Nacional de Justiça, somente em 2017 foram ajuizadas 2.109.452 (dois milhões, cento e nove 

mil, quatrocentos e cinquenta e duas) ações, cujo assunto foi classificado como Direito 

Previdenciário, na primeira instância das Justiças Estadual e Federal (rito ordinário e Juizado 

Especial Federal)361. 

Ainda sobre a judicialização de benefícios concedidos pelo INSS, o Tribunal de Contas 

da União promoveu audiência pública para tratar do assunto. No processo TC 022.354/2017-4, 

objeto de análise pela Corte de Contas, podem ser destacados os seguintes números relativos 

ao ano de 2017: a) R$ 92 bilhões em pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor e 

benefícios mantidos por ordem judicial; b) R$ 4,6 bilhões gastos com a instrução dos processos 

judiciais pelos atores envolvidos (Justiça Federal, AGU/Pocuradoria-Geral Federal, INSS e 

Defensoria Pública da União) e c) 3,8 milhões de benefícios mantidos por decisão judicial362. 

O gigantismo desses números demonstra a importância socioeconômica da política 

previdenciária, o grande volume de ações em matéria previdenciária, o custo para o país e a 

dificuldade do Judiciário em conseguir dar vazão aos casos que lhe são submetidos. Esses 

elementos justificam, portanto, a criação da Câmara de Conciliação Administrativa 

                                                
360 BRASIL. Secretaria de Previdência. Boletins estatísticos da previdência social. Disponível em: 
<http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/boletins-estatisticos-da-previdencia-social/>. Acesso em: 29 maio 

2019. 
361 Idem. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Disponível em: 

<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neo

dimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT>. Acesso em: 29 maio 2019. 
362 Idem. Tribunal de Contas da União. Processo TC 022.354/2017-4. Acórdão 2894/2018 – Plenário. Rel. 

Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. Julgamento em 05/12/2018. Disponível em: 

<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/2235420174.PROC%2520/%20/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%

20?uuid=23c6f190-8217-11e9-a48f-956ea221a2ad>. Acesso em: 29 maio 2019. 
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Previdenciária, na busca pela otimização de resultados visando à redução da litigiosidade e 

consequente economia ao erário. 

Não resta dúvida que a Advocacia-Geral da União, em sua atuação contenciosa, vem, 

ao longo dos anos, buscando criar meios e instrumentos para a redução da litigiosidade e evitar 

o prolongamento de discussões judiciais, tendo, nesse sentido, por exemplo, editado 71 súmulas 

administrativas de observância obrigatória para os seus órgãos de consultoria e de contencioso. 

Com efeito, buscando essa redução da litigiosidade e da judicialização envolvendo 

benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social, o ideal seria que tais 

processos judicias sequer existissem, o que torna necessária a criação de ferramentas pré-

processuais para análise do processo administrativo e, sendo o caso, o reconhecimento de tais 

direitos, com a concessão/revisão do benefício ao segurado da Previdência Social. 

O propósito do presente tópico é apresentar uma alternativa viável para saneamento de 

eventuais equívocos cometidos pelo INSS ao realizar a análise de pedidos administrativos de 

concessão/revisão de benefícios e demais serviços prestados pela autarquia previdenciária. 

Assim, a Câmara de Conciliação Administrativa Previdenciária funcionaria como intermediária 

entre os cidadãos/advogados para saneamento de erros iniciais cometidos na análise e decisão 

administrativa por parte do Instituto, prevenindo assim o ingresso de ações judiciais. 

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, art. 2º, parágrafo 

único, inciso VI, preconiza que o advogado, indispensável à administração da Justiça, é 

defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e 

da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que 

exerce. E que dentre os deveres do advogado, seja privado ou público, está estimular a 

conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. 

O membro da Advocacia-Geral da União, como anteriormente exposto, dentro dos 

parâmetros legais, pode363 reconhecer um direito de forma menos burocrática do que por meio 

de um processo judicial, fato que possibilita um resgate ainda maior da credibilidade das 

instituições públicas envolvidas, além evidentemente da economia que pode gerar ao erário, 

com redução dos índices de juros e correção monetária, além de pagamento de honorários 

sucumbenciais à parte adversa. 

Conforme já destacado, torna-se necessário a diminuição de ações judiciais em face 

das instituições públicas. Assim, a implantação da Câmara de Conciliação é uma alternativa 

                                                
363 Entende-se como um poder-dever do advogado público o reconhecimento de um direito, especialmente quando 

amparado em súmulas administrativas, pareceres vinculantes e referenciais elaborados pelos órgãos de direção 

superior da Advocacia-Geral da União. 
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viável para se evitar ações judiciais indesejadas. Busca-se com a iniciativa propiciar melhores 

resultados na atuação da AGU nas demandas que versem sobre a concessão, revisão ou 

restabelecimento das prestações previdenciárias administradas pelo INSS. 

Não se verifica, por outro lado, infringência ao postulado constitucional do amplo 

acesso à justiça, ou inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), vez que o cidadão 

permanece com o direito de demandar judicialmente o INSS, tendo, no entanto, a seu favor, 

uma alternativa que traz benefícios a todos os envolvidos. 

A implementação dessa iniciativa beneficiaria os cidadãos que buscam o 

reconhecimento de um direito previdenciário, haja vista que poderiam pessoalmente ou por 

meio de um advogado demandar a Câmara de Conciliação como meio alternativo para 

resolução da controvérsia. De igual forma, traria benefícios ao INSS, haja vista que se a 

controvérsia for solucionada no âmbito da Câmara, não seria demandada judicialmente. 

Por sua vez, a Advocacia Pública Federal também seria beneficiada, uma vez que 

atuaria com protagonismo ainda maior no reconhecimento de direitos, aproximando-se ainda 

mais dos cidadãos, garantindo economia aos cofres públicos e também seria beneficiada com a 

diminuição de ações judiciais em face do INSS, haja vista que é a AGU que responde 

judicialmente pelas ações judiciais em face da autarquia federal previdenciária. 

Com efeito, ante a crescente judicialização, o que se busca é demonstrar a necessidade 

de criação de expedientes eficientes para a atuação da AGU perante a sociedade, não a criação 

de mecanismos sofisticados que dependam de orçamento, leis ou outras medidas de difícil 

concretude, ou de difícil aprovação. Ao contrário, procura-se a criação de meios por intermédio 

de atos normativos das próprias instituições envolvidas, com a edição de uma portaria 

interministerial, com simples regulamentação364. 

Com isso, haveria possibilidade de ocorrer o reconhecimento, por parte dos membros 

da Advocacia-Geral da União, de direitos previdenciários sem a necessidade de um processo 

judicial. A conciliação seria operada em uma fase pré-processual e os efeitos seriam os mesmos 

do que os de um processo judicial, no entanto, de maneira por demais mais prática, com menos 

custos, e bem mais célere do que por meio de um longo e moroso trâmite judicial. 

Tal iniciativa abriria uma alternativa extremamente viável à judicialização para análise 

e reconhecimento de benefícios ofertados pela seguridade social, fato que impactaria na 

importância da AGU como instituição, uma vez que poderia agir com mais proatividade por 

                                                
364 No caso, os órgãos envolvidos seriam a Advocacia-Geral da União e o Instituto Nacional do Seguro Social, 

autarquia pública federal vinculada ao Ministério da Economia, nos termos da Medida Provisória nº 870, de 

01/01/2019 e regulamentada pelo Decreto nº 9.679, de 02/01/2019. 
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meio de ferramentas diretas de reconhecimento dos direitos perante a sociedade, sem 

necessidade de intermediação do Poder Judiciário. 

Com relação ao embasamento legal, já existem atos normativos que regulamentam 

tanto a prevenção de litígios quanto as conciliações em âmbito judicial. Em especial, as 

disposições contidas na Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação de conflitos, a qual 

possui capítulo próprio com relação à composição de conflitos em que for parte pessoa jurídica 

de direito público, como é o caso do INSS, o que demonstra a importância e atualidade da 

presente iniciativa acadêmica. 

Com efeito, antes da entrada em vigor do atual CPC, o estímulo aos meios consensuais 

de solução de controvérsias já havia sido alçado à condição de política pública pelo Conselho 

Nacional de Justiça, nos termos da Resolução CNJ nº 125, de 29 de novembro de 2010, que 

dispõe sobre a Política Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito 

do Poder Judiciário. Foram implementadas formas de organicidade, qualidade e controle à 

prática dos métodos consensuais, além do levantamento de dados da eficiência dos tribunais, 

propondo melhorias e estimulando outros métodos de tratamento de conflito. 

Na sequência, pouco antes do início da vigência do novo diploma processual, entrou 

em vigor a mencionada Lei nº 13.140/2015. É possível dizer que se formou um microssistema 

composto pela Resolução CNJ nº 125/2010, pela Lei nº 13.140/2015 e pelo CPC em matéria de 

autocomposição, o que inclui o Poder Público, o maior litigante judicial. 

Necessário mencionar que no art. 32 da Lei nº 13.140/2015 há previsão de os entes 

federativos criarem câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito 

dos órgãos da Advocacia Pública, com competência para: dirimir conflitos entre órgãos e 

entidades da administração pública; avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de 

conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de 

direito público; bem como promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de 

conduta. O objetivo é de dar solução extrajudicial à disputa. 

Tal fato condiz justamente com o objetivo da presente iniciativa, ou seja, torna-se 

ainda mais evidente a necessidade de os entes estatais estimularem a criação de câmaras de 

conciliação, no caso específico da União em processos envolvendo benefícios previdenciários 

mantidos pelo INSS, considerado o maior repeat player da justiça brasileira, segundo dados do 

CNJ. 

Ademais, nos termos do art. 174 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem criar câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à 

solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. Leonardo Carneiro Cunha enfatiza 
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que tais câmaras devem contribuir para solucionar conflitos envolvendo órgãos e entidades da 

Administração Pública, aí incluídos conflitos internos dentro da própria Administração. De 

igual modo, as câmaras de conciliação e mediação podem avaliar a admissibilidade dos pedidos 

de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da própria Administração 

Pública365. 

Marcelo Viega Franco aduz que se mostra adequada, em um Estado Democrático de 

Direito, a adoção de uma política oficial e institucional dirigida para a busca de alternativas não 

adjudicatórias de solução de conflitos envolvendo o administrado e a Administração Púbica. A 

institucionalização de uma política estatal de solução consensual de conflitos no âmbito 

administrativo vai ao encontro das normas constitucionais e da realização de ideais cívicos e 

democráticos de proteção não apenas dos interesses da Administração pública, mas também 

dos direitos dos próprios administrados366. 

Conclui Marcelo Franco que o art. 174 do CPC atende aos anseios sociais de ampliação 

das “portas” e ferramentas de prevenção e resolução extrajudicial de controvérsias entre cidadão 

e Estado. O incentivo à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo está em 

consonância com uma visão democrática e cívica de ampliação das possibilidades de acesso à 

justiça “desjudicializada”, permitindo que, cada vez mais, o administrado participe ativamente 

da gestão da res publica367. 

Desta feita, a utilização do contencioso administrativo, por meio de uma Câmara de 

Conciliação, permitiria que a Administração Pública corrigisse seus equívocos e resolvesse em 

sua esfera de atuação os conflitos que eventualmente surgissem na prestação do serviço público, 

evitando a movimentação do Poder Judiciário em demandas desnecessárias. A realização das 

conciliações em processos judiciais, embora sejam valiosas, não contribuem para a prevenção 

do surgimento das demandas. Ou seja, apenas abreviam a solução de um conflito que já surgiu 

com o auxílio (determinante) do Poder Judiciário para o término. 

Assim, o aparato normativo, a viabilidade, a exequibilidade, o retorno não só 

financeiro ao Estado brasileiro, mas também um retorno imaterial de resgate da imagem das 

instituições, da agilidade, da eficiência, da resolução harmoniosa de conflitos são alguns 

                                                
365 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 15. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. p. 634. 
366 FRANCO, Marcelo Viega. Câmaras de mediação e conciliação na fazenda pública: o artigo 174 do novo código 

de processo civil como contribuição para o acesso à justiça “desjudicializado”. In: ARAÚJO, José Henrique 

Mouta; CUNHA, Leonardo Carneiro da; RODRIGUES, Marco Antonio (Coords.). Fazenda Pública. 2. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2016. p. 412-414. 
367 Ibidem, p. 415-416. 
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argumentos que sedimentam criação e implantação da Câmara de Conciliação Administrativa 

Previdenciária.  

Essa iniciativa de impacto para a Administração Pública está em sintonia com o 

planejamento estratégico da AGU para o quadriênio 2016-2019368, atendendo aos objetivos de 

aprimorar o processo de trabalho e prevenir e reduzir a litigiosidade. Encontra-se, dessa forma, 

alinhada aos novos paradigmas com o modelo de Advocacia Pública que vem sendo buscado 

pela Advocacia-Geral da União como defensora dos interesses públicos, não somente do Estado 

brasileiro, mas sim com a necessária conjugação dos direitos dos cidadãos que sempre devem 

ser respeitados frente aos entes públicos estatais, devendo a instituição assumir papel de ainda 

maior protagonismo na solução desses conflitos. 

 

 

  

                                                
368 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Planejamento Estratégico 2016 – 2019. Disponível em: 

<https://www.agu.gov.br/noticia/planejamento-estrategico-2016-2019--393975>. Acesso em: 22 mar. 2019. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com o referencial teórico e metodologia adotados, o presente trabalho teve por 

desígnio abordar o papel desempenhado pela Advocacia Pública Federal no contexto de intensa 

judicialização de políticas públicas, envolvendo temas relacionados ao controle judicial das 

políticas públicas, assim como iniciativas e procedimentos administrativos/institucionais na 

solução de conflitos e consequente redução da litigiosidade. 

De modo a esclarecer preocupação central do trabalho, foi apresentado estudo dos 

antecedentes históricos, demonstrando a posição da Advocacia Pública como função essencial 

à justiça, bem como a verdadeira dimensão e importância institucional da função da defesa do 

Estado, que, em qualquer forma ou regime de governo, esteve presente. Trata-se, portanto, de 

Advocacia de Estado e não de governo, uma vez que atua na defesa de princípios constitucionais 

que não se alteram pela simples mudança de governo, nem se submetem aos momentâneos 

interesses partidários. Quanto à Advocacia-Geral da União, abordaram-se aspectos 

relacionados às carreiras que integram a instituição e suas atribuições constitucionais e legais.  

Incumbe à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 131 da Constituição Federal 

e da legislação infraconstitucional, a consecução ampla do interesse público por meio do 

exercício das atividades de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da função executiva 

federal e de representação judicial e extrajudicial de todos os órgãos, autarquias e fundações 

públicas da União. 

Em continuidade, enfatizou-se a posição da Advocacia Pública Federal, enquanto 

função essencial à realização da justiça, à consolidação do Estado Democrático e Social de 

Direito e à consecução dos anseios maiores da sociedade. A instituição representa, em conjunto 

com as demais funções essenciais à justiça, uma resposta às reivindicações da sociedade 

brasileira contemporânea, que há muito tempo ansiava pela afirmação de valores como a 

democracia, a cidadania, a justiça, a moralidade pública, a dignidade e o pluralismo, o que, 

seguramente, perpassa pela ampliação dos interlocutores sociais e pelo reforço do sistema de 

freios e contrapesos. 

Posteriormente, foram apresentados os conceitos jurídico e político de políticas 

públicas, bem como a importância da participação da sociedade e das instituições na 

formulação, decisão e auxílio na implementação das políticas públicas. Foi evidenciado que os 

órgãos colegiados públicos e privados têm um importante papel de estabelecer um processo de 

deliberação conjunta sobre as diversas políticas públicas, implicando a construção de uma 

cidadania mais presente e ativa. 
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Ademais, verificou-se que, especialmente nas etapas de formulação e implementação 

das políticas públicas, as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos são se extrema 

importância, seja no esclarecimento dos vínculos jurídicos que delimitam a discricionariedade 

administrativa, seja no oferecimento de oportunidades para análise prévia das diversas 

possibilidades de escolhas disponíveis e os possíveis riscos e consequências jurídicas das 

decisões emanadas pelos administradores públicos. Atuando em parceria com os demais órgãos, 

construindo teses e viabilizando as políticas públicas mediante a formatação jurídica das ações 

da Administração, a Advocacia-Geral da União contribui decisivamente para o acesso ao direito 

e a realização da justiça. 

Em casos concretos, foi possível demonstrar como a atuação da Advocacia Pública 

tem sido imprescindível para concretizar diversas políticas públicas de Estado, que servem a 

toda sociedade, especialmente nas áreas sociais: saúde, educação, previdência e assistência 

social, dentre outras. 

Em recorte temático, na sequência, o foco do trabalho recaiu sobre a análise da 

legitimidade e os limites da atuação judicial no direcionamento e implementação das políticas 

públicas, especialmente em face do princípio constitucional da separação dos poderes. Restou 

constatado que o princípio em referência deve ser ajustado à sociedade moderna, deixando de 

seguir o rigorismo e rigidez originários, não se podendo perder de vista a importância e 

relevância da função legislativa, confiada historicamente aos Parlamentos para a garantia das 

liberdades públicas.  

Destacou-se, ainda, que judicialização das questões trágicas da vida em sociedade, 

com o advento do Estado Social, passou a ser realidade, muitas vezes causadas pela crise de 

representatividade e de funcionalidade tanto do Legislativo quanto do Executivo. Nas 

constatações sobre a possível ineficiência das políticas públicas, o Judiciário deixa de analisar 

os objetivos sociais a serem alcançados com a política, os resultados para a sociedade em geral 

e os impactos orçamentários. Isso porque normalmente as informações obtidas pelo magistrado 

ou Tribunal, por meio de audiências públicas e perícias, não são capazes de esclarecer o 

suficiente para a elaboração da política pública, que exige, além de conhecimento técnico entre 

órgãos, dados complexos. 

Não resta dúvida que existe um universo de variáveis a serem consideradas, dentre as 

quais a disponibilidade de recursos, as políticas integradas em planos plurianuais e em diretrizes 

orçamentárias e medidas legislativas ordenadoras de receitas e despesas que não são analisadas 

pelo Judiciário no momento em que, por intermédio de uma decisão judicial, defere um gasto 

considerado como política pública premente no seu entender. 
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Noutro giro, para que essa atuação do Judiciário seja considerada legítima, é necessário 

o estabelecimento de parâmetros de acordo com o nível de implementação das políticas públicas 

por parte do Poder Público. Primeiro, caso o comando constitucional instituidor da política 

pública tenha sido integralmente cumprido pelo Legislativo e Executivo, em regra, não há 

espaço para atuação do Judiciário. 

No tocante aos parâmetros de atuação do Poder Judiciário nas políticas públicas, 

esclareceu-se que, em regra, a definição e a implementação dessas políticas cabem ao Poder 

Executivo, que detém certa margem de discricionariedade na tomada das decisões, com o aval 

do ponto de vista orçamentário, do Legislativo. Por outro lado, alertou-se que a clássica teoria 

da separação dos poderes, por si só, não é suficiente para afastar a atuação do Judiciário nas 

políticas públicas, mas a atuação desse poder não deve ser a regra, mas a exceção, além da 

necessidade de observar o preceito da reserva do possível. 

Concluiu-se que, no caso de o Legislativo ter cumprido seu papel e por algum motivo, 

orçamentário ou de gestão, o Executivo tenha atendido parcialmente o direcionamento 

constitucional, entende-se não haver legitimidade de atuação do Judiciário, sob pena de 

caracterizar substituição do mérito administrativo pela decisão judicial. Ou seja, a constante 

interferência do Judiciário, em diversos casos, revela, em tese, ofensa ao princípio da separação 

dos poderes em ações que, com crescente frequência, visam avocar o juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração em análises de realidades locais (e, portanto, isoladas), em 

detrimento dos estudos e da política pública pensada para âmbito nacional, a par da escassez de 

recursos. 

De forma radical, cogita-se na reiterada procedência de pedidos formulados em ações 

individuais e coletivas que interfiram no direcionamento de inúmeras políticas públicas, o 

caminho seria entregar ao Judiciário as “escolhas trágicas” sociais e administrativas, não apenas 

em âmbito local, mas nacional, acompanhadas, todavia, das responsabilidades próprias de 

gestor público, frente a essas definições. 

Porém, no caso em que a implementação da política pública tenha sido formalmente 

atendida, mas materialmente verificou-se incongruência com o texto constitucional, a 

legitimidade de atuação do Judiciário encontraria guarida para fins de restabelecimento da 

integridade normativa da Constituição Federal. Essa legitimidade encontra-se amparada na 

própria carta constitucional, não restando caracterizada violação ao princípio da separação de 

poderes. 

Na sequência, apresentou-se o Projeto de Lei nº 8.058/2014, em trâmite na Câmara 

dos Deputados, como fonte legal para o controle jurisdicional de políticas públicas, ante a 
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lacuna legislativa existente. Entretanto, após análise, alertou-se que alguns dispositivos do 

projeto possuem redação por demais aberta, de forma que o controle judicial ocorra de maneira 

livre e sem parâmetros, não se coadunando com a realidade atual das políticas públicas, com 

possível violação do princípio da separação dos poderes. 

Foram analisados alguns julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o princípio da 

separação de poderes e atuação do Judiciário no direcionamento de políticas públicas. 

Constatou-se que, apesar de a jurisprudência do STF ser por demais elástica no tocante aos 

limites do Judiciário na implementação e, muitas vezes, na formulação das políticas públicas, 

verificou-se que a ingerência jurisdicional pode mostrar-se prejudicial ao êxito das políticas 

públicas. Nesses casos, o mérito administrativo estaria sendo substituído pela decisão judicial, 

afrontando, em tese, o preceito da separação de poderes. 

Com efeito, foi evidenciado que, nos últimos anos, o Estado brasileiro como um todo 

vem empreendendo diversos esforços no sentido de estimular a prática conciliatória com uma 

forma de solucionar a “crise do Poder Judiciário”. A escolha dessa via não se deu apenas por 

sua importância para a redução da litigiosidade e a rápida solução dos conflitos (fundamento 

funcional), mas também por ser o meio de resolução que melhor atende aos anseios de 

pacificação social, além de permitir a participação popular na administração da justiça. 

Uma das razões para essa grave crise é a chamada “cultura da litigiosidade” que, seja 

por decorrência da estrutura burocrática da Administração ou pela estreita vinculação dos atos 

administrativos ao princípio da legalidade, afigura-se ainda mais exacerbada quando se trata de 

demandas que envolvam o Poder Público, em todas as suas esferas. Com base nos dados do 

programa “Justiça em Números”, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, existiam, 

somente na Justiça Federal, no final 2017, mais de dez milhões de processos em andamento, 

figurando a Fazenda Pública (federal, estadual e municipal) como o maior litigante do sistema 

judiciário brasileiro. 

Com a crescente judicialização das políticas públicas, observou-se que a atuação da 

Advocacia Pública deve estar alicerçada entre a necessidade de oferecer ao ente representado 

os mecanismos jurídicos à satisfação das necessidades coletivas e, ao mesmo tempo, exercer 

papel preventivo para que direitos e garantias fundamentais dos cidadãos não sejam 

desrespeitados pelos diversos órgãos, respeitando-se os limites dos poderes que são outorgados 

aos advogados públicos para a defesa e concretização dos interesses estatais. 

Seguindo a trilha, com a incorporação ao Código de Processo Civil do modelo 

cooperativo de processo, sustentou-se que a postura da Fazenda Pública em juízo deve ser 

alterada. A utilização de meios consensuais de resolução de conflitos pelo Poder Público, além 
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de ser considerado instrumento de pacificação social, contribui para a efetivação da prestação 

jurisdicional, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da cooperação 

processual. 

Nesse contexto, a utilização de meios alternativos de composição de conflitos pode 

servir de ferramenta para que a Administração Pública, por meio da Advocacia Pública, dentro 

da sua legítima parcela de corresponsabilidade política, retome o destino das políticas públicas, 

como protagonista. Qualquer esforço no sentido do estímulo à conciliação não pode ser 

alcançado com sucesso sem a efetiva participação do Poder Público nesse processo. A edição 

de súmulas, os pareceres vinculantes e os pareceres referenciais elaborados pelos órgãos de 

direção superior, além da implantação de um programa de redução de demandas, destinado a 

otimizar a atuação contenciosa e a evitar litígios desnecessários, estão entre os procedimentos 

institucionais da Advocacia-Geral da União apresentados para a diminuição da litigiosidade. 

A colaboração estatal e a busca da consensualidade, decorrentes do princípio 

constitucional da busca da solução pacífica dos conflitos, são aplicáveis ao Estado em sua 

atuação interna e externa. Nesse contexto, foi trazida a estudo a atividade da Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, bem como a atuação da Advocacia-Geral 

da União na representação extrajudicial da União em procedimentos arbitrais, sempre na busca 

da solução consensual das controvérsias jurídicas. 

Ao final do trabalho, como contribuição e posterior desenvolvimento, foi apresentada 

a proposta de criação de uma Câmara de Conciliação Administrativa Previdenciária, como 

alternativa à solução de conflitos envolvendo benefícios previdenciários administrados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social. Conforme salientado, trata-se de um projeto de impacto 

para a Administração Pública e que está em sintonia com o planejamento estratégico da 

Advocacia-Geral da União para o quadriênio 2016-2019. 

A referida proposta trará benefícios aos cidadãos, que buscam o reconhecimento de 

um direito previdenciário; ao INSS, haja vista que se a controvérsia for solucionada no âmbito 

da Câmara, não será demandada judicialmente; bem como à Advocacia-Geral da União, uma 

vez que atuará com protagonismo ainda maior no reconhecimento de direitos, com consequente 

redução de ações judiciais em face da autarquia federal previdenciária.  

Trata-se, portanto, de um grande desafio atualmente enfrentado pela Advocacia 

Pública Federal: conciliar a atuação de auxílio ao Poder Executivo na viabilização de políticas 

públicas, assegurando eficiência e segurança jurídica na tomada de decisões, atuando em prol 

da probidade administrativa, com a de encontrar novas práticas colaborativas e meios 

extrajudiciais, objetivando a redução da litigiosidade envolvendo essas políticas. 



196 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALENCAR, Joana Luiza Oliveira; FONSECA, Igor Ferraz da. Participação social e inclusão 

política nos conselhos nacionais. Boletim de análise político-institucional. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), n. 2, p. 87-95, 2012. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6794/5/ParticipSocial.pdf>. Acesso em: 18 

abr. 2019. 

 

ALVES, Adler Anaximandro de Cruz e. A atuação cidadã da AGU na redução da 

litigiosidade envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social: considerações acerca de 

instrumentos de ação da AGU capazes de promover o amplo reconhecimento de direitos 

sociais. Revista da AGU, Brasília, ano 9, n. 23, 2010. 

 

AMORIM, Filipo Bruno Silva. A Advocacia-Geral da União e as políticas públicas: um 

estudo acerca da defesa judicial da União, no marco constitucional do Estado democrático de 

direito. 2012. 253f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 

Universitário de Brasília, Brasília-DF, 2012. 

 

ANJOS, Luis Henrique Martins dos. Advocacia de Estado como responsável pelo combate à 

corrupção. Debates em Direito Público, Belo Horizonte, ano 8, n. 108, out. 2009. Disponível 

em: 

<http://bidforum.com.br/bidBiblioteca_periodico_telacheia_pesquisa.aspx?i=72410&p=30>. 

Acesso em: 13 maio 2019. 

 

ARAÚJO, Alexandra Fuchs de. Controle judicial de políticas públicas: critérios e parâmetros 

possíveis. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani (orgs.). Controle da 

administração. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

 

ARAÚJO, Luiz Henrique Diniz. O ativismo judicial e seus limites. Belo Horizonte: Arraes 

Editores, 2017. 

 

ARAUJO, Rodrigo Henriques de. Autonomia municipal, orçamento público e ativismo 

judicial. Revista Brasileira de Direito Municipal – RBDM, Belo Horizonte, ano 17, n. 62, 

p. 145-168, out./dez. 2016. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=246391>. Acesso em: 8 mar. 2019. 

 

ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Silveira Chaves. 2. ed. Bauru: EDIPRO, 2009. 

 

ARZABE, Patrícia Helena Massa. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: BUCCI, 

Maria Paula Dallari (org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 

ÁVILA, Ana Paula Oliveira; WIERZCHOWSKI, Mariana Ruschel. “Fair play” judicial na 

efetivação dos direitos sociais – da crítica ao ativismo judicial concretista à defesa do controle 

material das leis orçamentárias pelo Poder Judiciário. Revista Direitos Fundamentais & 

Justiça, ano 7, n. 23, p. 192-255, abr./jun. 2013. Disponível em: 

<http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/261/665>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

 



197 

 

BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Controle jurisdicional de políticas públicas: 

parâmetros objetivos e tutela coletiva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008. 

 

BARROSO, Luís Roberto. A judicialização da vida e o papel do Supremo Tribunal 

Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo. Saraiva, 2002. 

 

BINENBOJM, Gustavo. Parecer jurídico para o consulente Fórum Nacional da 

Advocacia Pública Federal. 26 mar. 2013. Disponível em: 

<http://www.anajur.org.br/downloads/artigos/parecer-dr-gustavo-plp-205-2012.pdf>. Acesso 

em: 12 maio 2019. 

 

______. A advocacia pública e o Estado Democrático de Direito. Revista da Procuradoria-

Geral do Município de Juiz de Fora – RPGMJF, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 219-227, 

jan./dez. 2011. 

 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Funções essenciais à justiça: a jurisdição e a cidadania na 

constituição federal de 1988. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/372/r138-12.pdf?sequence=4>. Acesso 

em: 17 maio 2019. 

 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 10. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

 

______. Locke e o Direito Natural. Tradução: Sérgio Bath. 2. ed. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1997. 

 

BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 

2011. 

 

BONIZZI, Marcelo José Magalhães. Arbitragem e Estado: ensaio sobre o litígio adequado. 

Revista de Arbitragem e Mediação, v. 45. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 155-174. 

 

BRANCO, Janaína Soares Noleto Castelo. A adoção de práticas cooperativas pela 

advocacia pública: fundamentos e pressupostos. 2018. 196f. Tese (Doutorado) – Programa 

de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE, 2018. 

 

BRASIL. Advocacia-Geral da União. AGU apresenta manifestação sobre a Lei Anti-Fumo 

de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/templateimagemtexto.aspx?idconteudo=90130&id_site

=3>. Acesso em: 15 out. 2017. 

 

______. Advocacia-Geral da União. Planejamento Estratégico 2016 – 2019. Disponível em: 

<https://www.agu.gov.br/noticia/planejamento-estrategico-2016-2019--393975>. Acesso em: 

22 mar. 2019. 

 

______. Advocacia-Geral da União. Programa permitirá mais acordos e desistências de 

recursos em causas previdenciárias. Disponível em: 



198 

 

<https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/737422>. Acesso em: 22 maio 

2019. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Ministra defende urgência do debate sobre 

judicialização da saúde. Brasília, 4 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85872-ministra-defende-urgencia-do-debate-sobre-

judicializacao-da-saude>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Conselho Nacional de Justiça. Judicialização da saúde no Brasil: perfil das 

demandas, causas e propostas de solução. Brasília: Instituto de Ensino E Pesquisa – Insper, 

2019. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709

.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 

 

______. Conselho Nacional de Justiça. Integração entre saúde e direito pode contribuir 

para reduzir judicialização. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88611-

integracao-entre-saude-e-direito-pode-contribuir-para-reduzir-judicializacao>. Acesso em: 19 

mar. 2019. 

 

______. Conselho Nacional de Justiça. 100 maiores litigantes. Brasília, mar. 2011. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-

judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2019. 

 

______. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Disponível em: 

<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&

host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT>. Acesso em: 29 

maio 2019. 

 

______. Diário Oficial da União. n. 238, Seção 01, de 13 de dezembro de 2016, p. 2. 

Disponível em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=13/12/

2016>. Acesso em: 3 de maio de 2019. 

 

______. Diário Oficial da União. n. 71, Seção 01, de 12 de abril de 2019, p. 18. Disponível 

em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2019&jornal=515&pa

gina=18&totalArquivos=131>. Acesso em: 3 maio 2019. 

 

______. Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Turma Recursal. Processo nº 0517922-

11.2018.4.05.8400. Rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos. Julgamento em 27/02/2019. 

Disponível em: 

<https://juizado.jfrn.jus.br/cretainternetrn/cadastro/modelo/exibe_modelo_publicado.wsp?tmp

.anexo.id_processo_documento=10298178&tmp.processo_judicial.id_processo_judicial=445

534>. Acesso em: 21 maio 2019. 

 

______. Secretaria de Previdência. Boletins estatísticos da previdência social. Disponível 

em: <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/boletins-estatisticos-da-previdencia-

social/>. Acesso em: 29 maio 2019. 

 



199 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 208893. Segunda Turma. Rel. Min. 

Franciulli Netto, DJ 22/03/2004. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=169876&b=ACOR&thesaurus=JU

RIDICO&p=true>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça. Suspensão de Segurança 3079. DJe 23/04/2019. 

Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquis

aGenerica&termo=SS%203079>. Acesso em: 16 maio 2019. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1648305. Primeira Seção. Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa. DJe 

26/09/2018. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?repetitivos=REPETITIVOS&livre=1648

305&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 30 maio 2019. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1041197. Segunda Turma. Rel. Min. 

Humberto Martins. DJe 16/09/2009. Disponível em: 

<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=200800598307&&tipo_visualizaca

o=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 16 maio 2019. 

 

______. Superior Tribunal de Justiça. STJ e Fazenda Nacional firmam parceria para 

reduzir processos em tramitação. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%

C3%ADcias/STJ-e-Fazenda-Nacional-firmam-parceria-para-reduzir-processos-em-

tramita%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 6 jun. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Em análise de ADI sobre carreira da Polícia Civil, 

Supremo entende não ser obrigatória defesa de lei pela AGU. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=114527&caixabusca=n>. 

Acesso em: 15 out. 2017. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. STF reafirma unicidade da representação judicial nos 

Estados e no DF. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407144>. Acesso em: 29 

mar. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. TRF: Representação Judicial e AGU – 1. Informativo 

STF n. 571. Brasília, n. 571, 7 a 11 de dezembro de 2009. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo571.htm#TRF:%20Repres

enta%C3%A7%C3%A3o%20Judicial%20e%20AGU%20-%201>. Acesso em: 29 mar. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Ministro remete ações sobre auxílio-moradia à 

Câmara de Conciliação da Administração Federal. Disponível em < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373049&caixaBusca=N

>. Acesso em: 10 maio 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Decisão do STF desobriga Estado de fornecer 

medicamento sem registro na Anvisa. Disponível em: 



200 

 

<http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857>. Acesso em: 22 

maio 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 37. DJe 24/10/2014. Disponível 

em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=37.NUME.%20E%20

S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 606171. 

Segunda Turma. Rel. Min. Dias Toffoli. DJe 03/03/2017. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3799375>: Acesso em: 17 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 639337. Segunda 

Turma. Rel. Min. Celso de Mello. DJe 15/09/2011. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4063691>: Acesso em: 17 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 745745. Segunda 

Turma. Rel. Min. Celso de Mello. DJe 19/12/2014. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4397371>: Acesso em: 17 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 410715. 

Segunda Turma. Rel. Min. Celso de Mello. DJ 03/02/2006. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2183245>: Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 592581. Pleno. Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski. DJe 01/02/2016. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2637302>: Acesso em: 19 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

347 (medida cautelar). Pleno. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe 11/09/2015. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560>: Acesso em: 22 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

45 (medida cautelar). Rel. Min. Celso de Mello. DJ 29/04/2004. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2175381>: Acesso em: 22 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 949341. Segunda 

Turma. Rel. Min. Celso de Mello. DJe 18/03/2016. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4930318>: Acesso em: 22 abr. 2018. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 558258. Primeira Turma. Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski. DJe 17/03/2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=620689>. Acesso em: 

29 mar. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira 5206. Pleno. Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence. DJ 30/04/2004. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1624362>. Acesso em: 9 maio 2019. 

 



201 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510. Pleno. Rel. 

Min. Ayres Britto. DJe 28/05/2010. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2299631>. Acesso em: 15 maio de 

2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 657718. Pleno. Rel. Min. Roberto 

Barroso. DJe 03/06/2019. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4143144>. Acesso em 3 jun. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 152752. Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. 

DJe 27/06/2018. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5346092>. Acesso em: 29 maio 

2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2364. Pleno. Rel. 

Min. Celso de Mello. DJe 06/03/2019. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1887808>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6121. Pleno. Rel. 

Min. Marco Aurélio. DJe 14/06/2019. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5678906>. Acesso em: 14 jun. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Petição 8002. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. DJe 

20/03/2019. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5603348>. Acesso em: 30 maio 

2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2238 MC. Pleno. 

Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe 12/09/2008. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 587970. Pleno. Rel. Min. Marco 

Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22-09-2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28587970%29&ba

se=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y59h5vmg>. Acesso em: 22 maio 2019. 

 

______. Tribunal de Contas da União. Processo TC 022.354/2017-4. Acórdão 2894/2018 – 

Plenário. Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. Data da sessão: 05/12/2018. 

Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/2235420174.PROC%2520/%20/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAO

INT%20desc/0/%20?uuid=23c6f190-8217-11e9-a48f-956ea221a2ad>. Acesso em: 29 maio 

2019. 

 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

 

______. O conceito de política pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

______. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 

2013. 



202 

 

 

______. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. Fórum 

Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 104, out. 2009. Disponível 

em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=63051>. Acesso em: 5 abr. 2019. 

 

______. Controle judicial de políticas públicas: possibilidades e limites. Fórum 

Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 103, set. 2009. Disponível 

em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=62501>. Acesso em: 22 abr. 

2019. 

 

______. Contribuição para a redução da judicialização da saúde. Uma estratégia jurídico-

institucional baseada na abordagem de direito e políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paulo 

Dallari; DUARTE, Clarice Seixas (coord.). Judicialização da saúde: a visão do poder 

executivo. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

CANELA JÚNIOR, Osvaldo. Controle social de políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. 

 

______; MOREIRA, Vital. Os poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1991. 

 

CARDOSO, Germano Bezerra. Controle jurisdicional dos atos regulatórios e 

discricionariedade: análise sob a perspectiva institucional. 2015. 131f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito. Centro Universitário de 

Brasília, Brasília, 2015. 

 

CARDOSO, Henrique Ribeiro. O paradoxo da judicialização das políticas públicas de 

saúde no Brasil: um ponto cego do direito? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

 

CARVALHO, Amanda Sanches Daltro de. (Des)Governança na atuação do executivo e do 

judiciário na promoção da saúde brasileira. In: NOVELINO, Marcelo; FELLET, André. 

Separação de poderes: aspectos contemporâneos da relação entre executivo, legislativo e 

judiciário. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 35-57. 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. 

 

______. Personalidade judiciária de órgãos públicos. In: Revista Eletrônica de Direito do 

Estado (REDE). Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 11, jul-set, 2007. 

Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/artigo/jose-dos-santos-carvalho-

filho/personalidade-judiciaria-de-orgaos-publicos>. Acesso em: 29 mar. 2019. 

 

CAVALCANTI, Paula Arcoverde. Sistematizando e comparando os enfoques de avaliação 

e de análise de políticas públicas: uma contribuição para a área educacional. 2007. 289f. 



203 

 

Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), Campinas-SP, 2007. 

 

COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentença T-025/2004. Tercera Sala de Revisión. 

Magistrado Ponente: Manuel Jose Cepeda Espinosa. Julgado em 22/01/2004, s.p. Disponível 

em: < http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>. Acesso em: 18 

mar 2019. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. Novas funções judiciais do estado moderno. Revista dos 

Tribunais, n. 614, 1986. 

 

______. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista de 

Informação Legislativa, ano 35, n. 138, abr./jun. 1998. 

 

COSTA, João Ricardo dos Santos (coord.). O uso da justiça e o litígio no Brasil. Associação 

dos Magistrados Brasileiros, 2015. Disponível em: <http://www.amb.com.br/wp-

content/uploads/2018/05/Pesquisa-AMB-10.pdf>. Acesso em: 30 maio 2019. 

 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 15. ed. rev., atual e ampl. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. 

 

CURY, Tiago Gubert. Entre a judicialização e a juridicização da política: o espaço que 

cabe à advocacia de estado. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://www.esapergs.org.br/revistadigital/wp-content/uploads/2016/04/Tiago-Cury.pdf>. 

Acesso em: 27 set. 2017. 

 

DANTAS, Eduardo Sousa. Ações estruturais e o estado de coisas inconstitucional: a tutela 

dos direitos fundamentais em casos de graves violações pelo poder público. Curitiba: Juruá, 

2019. 

 

DIAS, Marina. Toffoli cita problemas de juízes na política e defende autocontenção do 

Judiciário. Folha de São Paulo, 14 maio 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/toffoli-cita-problemas-de-juizes-na-politica-e-

defende-autocontencao-do-judiciario.shtml>. Acesso em: 15 maio 2019. 

 

DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. v. 1. 

 

FACCI, Lucio Picanço. Meios adequados de resolução de conflitos administrativos: a 

experiência da câmara de conciliação e arbitragem da administração federal. 2018. 311f. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direto, Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Niterói-RJ, 2018. 

 

FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. Advocacia Pública e sua função de controle no 

modelo brasileiro contemporâneo. Disponível em: <https://www.diritto.it/advocacia-

publica-e-sua-funcao-de-controle-no-modelo-brasileiro-contemporaneo/>. Acesso em: 17 

maio 2019. 

 



204 

 

FERRAJOLI, Luigi. La esfera de lo indecidible y la división de poderes. Estudios 

Constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, ano 6, n. 1, p. 337-343, 

2008. 

 

FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1994. 

 

FONTE, Felipe de Melo. Políticas públicas e direitos fundamentais: elementos de 

fundamentação do controle jurisdicional de políticas públicas no estado democrático de 

direito. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

FRANCO, Marcelo Viega. Câmaras de mediação e conciliação na fazenda pública: o artigo 

174 do novo código de processo civil como contribuição para o acesso à justiça 

“desjudicializado”. In: ARAÚJO, José Henrique Mouta; CUNHA, Leonardo Carneiro da; 

RODRIGUES, Marco Antonio (Coords.). Fazenda Pública. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 

2016. 

 

FREITAS, Juarez. O controle das políticas públicas e as prioridades constitucionais 

vinculantes. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, v. 5, n. 8, 

p. 8-26, jan./jun. 2013. Disponível em: 

<http://www.abdconst.com.br/revista9/controleJuarez.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2019. 

 

______. Direito Fundamental à boa administração pública. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 

 

FREITAS, Marcelo de Siqueira. A Procuradoria-Geral Federal e a defesa das políticas e do 

interesse público a cargo da administração indireta. Revista da AGU, ano 7, n.17, p. 09-24, 

jul./set. 2008. 

 

GAMA, Valéria Martinez da. O ativismo judicial sob o enfoque do direito financeiro e 

tributário. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 13, n. 78, p. 

117-138, nov./dez. 2015. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=239257>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

 

GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão 

judicial a partir e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013. 

 

GONÇALVES, Alexsander Aparecido. A advocacia pública e suas funções institucionais. 

Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 10, n. 108, fev. 2010. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=65463>. Acesso em: 

13 maio 2019. 

 

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direto pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2000. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo poder judiciário. Revista 

do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, São Paulo, v. 7, n. 7, 2010. 

Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/RFD/index>. 

Acesso em: 20 abr. 2018. 

 



205 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WATANABE, Kazuo. 

PL sobre controle jurisdicional de políticas públicas é constitucional. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-fev-23/pl-controle-jurisdicional-politica-

publicaconstitucional>. Acesso em: 23 abr. 2019. 

 

GUEDES, Jefferson Carús. Anotações sobre a história dos Cargos e Carreiras da procuradoria 

e da Advocacia Pública no Brasil: começo e meio de uma longa construção. In: GUEDES, 

Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (coords.). Advocacia de Estado: questões 

institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2009. p. 335-361. 

 

GUEDES, Jefferson Carús (coord.). Nos limites da história: a construção da Advocacia-

Geral da União. Brasília: UNIP/UNAFE, 2009. 

 

GUIMARÃES, Guilherme Francisco Alfredo Cintra. Advocacia de estado, administração 

pública e democracia: a função da consultoria jurídica na formulação e execução de políticas 

públicas. In: ANTERO, Samuel A.; SALGADO, Valéria Alpino Bigonha (Orgs.). 

Democracia, Direito e Gestão Pública: textos para discussão. Brasília-DF: Fundação 

Instituto para o Fortalecimento das Capacidades Institucionais – IFCI/Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID/Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG. Brasília: Editora IABS, 2012. p. 9-45. Disponível em: 

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/programas-e-projetos-de-

gestao/arquivos/vol_5_textos_para_discussao_ciclo_de_debates.pdf>. Acesso em: 20 out. 

2017. 

 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre factilidade e validade. Tradução: Flávio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 2. 

 

HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. 

 

INSTITUTO INNOVARE. Conciliação na administração pública federal. Menção 

honrosa, Prêmio Innovare, Edição V, 2008. Disponível em: 

<https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/conciliacao-na-administracao-publica-

federal-1744>. Acesso em: 10 maio 2019. 

 

______. Centrais de negociação da Procuradoria-Geral da União. Prêmio especial da XII 

edição Prêmio Innovare, 2015. Disponível em: 

<https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/centrais-de-negociacao-cnpgu>. Acesso em: 

23 maio 2019. 

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 6. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999. Disponível em: <https://portalconservador.com/livros/Hans-

Kelsen-Teoria-Pura-do-Direito.pdf>. Acesso em: 20 out. 2017. 

 

KIRCH, César do Vale. A necessária participação da Advocacia-Geral da União no processo 

de políticas públicas. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 66, jun. 2003. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/4139>. Acesso: 10 out. 2017. 

 



206 

 

______. A alavancagem da AGU para a consolidação e o sucesso da Advocacia Pública de 

Estado no Brasil. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (coords.). 

Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 395-422. 

 

______. A Advocacia-Geral da União e poder executivo federal: parceria indispensável para o 

sucesso das políticas públicas. Revista de Direito da Associação dos Procuradores do 

Novo Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, n. 16, p. 43-93, 2006. 

 

KUHN, Paulo Henrique. Gerenciamento das demandas repetitivas pela Administração 

Pública: dificuldades encontradas e possíveis soluções a serem adotadas na perspectiva da 

Procuradoria-Geral da União. Seminário demandas repetitivas na Justiça Federal: 

possíveis soluções processuais e gerenciais. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de 

Estudos Judiciários, 2013. 

 

LEAL, Mônica Clarissa Hennig. Corte Interamericana de Direitos Humanos e jurisdição 

constitucional: judicialização e ativismo judicial em face da proteção dos direitos humanos e 

fundamentais? Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 1, n. 3, p. 123-140, 

set./dez. 2014. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/40518/26568>. 

Acesso em: 16 abr. 2019. 

 

LEITE, Glauco Salomão. Supremacia constitucional vs. supremacia judicial: a possibilidade 

de diálogos institucionais na interpretação da Constituição. Revista do Instituto de 

Hermenêutica Jurídica – RIHJ, Belo Horizonte, ano 13, n. 17, p. 37-51, jan./jun. 2015. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=236518>. Acesso em: 

15 maio 2019. 

 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos 

jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

 

LIMA, Flávia Danielle Santiago. Ativismo e autoconcentração no Supremo Tribunal 

Federal: uma proposta de delimitação do debate. 2013. 300f. Tese (Doutorado) – Programa 

de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, 2013. 

 

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a 

origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes, Marisa 

Lobo da Costa. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

LOPES, Bráulio Lisboa; SANTOS, Lucas Ribeiro; BARBOSA, Ana Paula. Juiz 

administrando cidades: a busca da efetivação dos direitos através da judicialização de 

políticas púbicas. Estudos sobre a interferência do poder judiciário no poder executivo como 

forma de garantia dos direitos fundamentais. In: INCNP - Revista de Iniciação Científica do 

Centro Universitário Newton Paiva. 2015/2016, p. 28-39. Disponível em: 

<http://npa.newtonpaiva.br/iniciacaocientifica/wp-content/uploads/2016/08/INC04-03.pdf>. 

Acesso em: 15 maio 2019. 

 

MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. São Paulo: LTr, 

2008. 

 



207 

 

______. A atuação da advocacia-geral da união no controle preventivo de legalidade e 

legitimidade: independência funcional e uniformização de entendimentos na esfera consultiva. 

In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (coords.). Advocacia de Estado: 

questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2009. p. 465-483. 

 

MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Mandado de injunção: um instrumento de 

efetividade da Constituição. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de hermenêutica jurídica. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 2. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

 

MATTOS, Rodrigo Gerent. Independência funcional do advogado público federal na 

constituição da República Federativa do Brasil em uma advocacia de estado atenta aos 

direitos dos cidadãos. 2016. 271f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2016. 

 

MEDEIROS, Morton Luiz Faria de. A missão política do Supremo Tribunal Federal: 

análise de sua importância como corte constitucional para o controle do poder no Brasil. 

2006. 124 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2006. 

 

MEDEIROS JÚNIOR, Leonardo. Processo estrutural consequencialista: a intervenção 

judicial em políticas públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de “interesse público”. In: MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Grandes temas de direito administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

 

MENDES, Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. 

2008. 224 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, 

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2008. 

 

MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Introdução aos direitos plurifuncionais: os 

direitos, suas funções e a relação com o desenvolvimento, a eficiência e as políticas públicas. 

Natal: Fabiano André de Souza Mendonça, 2016. 

 

______. Atos judiciais de administração pública: subsídios acerca da extensão do controle 

judicial dos atos administrativos em caso de prestações sociais constitucionalmente 

originárias. Estudos em direito público. Natal: ESMARN, 2002. 

 

______. Responsabilidade do estado por ato judicial violador da isonomia: a igualdade 

perante o judiciário e a constitucionalidade da coisa julgada em face à responsabilidade 

objetiva. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. 

 

MONTESQUIEU, Charles de Secondat Baron de. O espírito das leis. Tradução: Cristina 

Muracho. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 



208 

 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Constituição e revisão: temas de direito político e 

constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

 

______. As funções essenciais à justiça e as procuraturas constitucionais. Revista de 

Informação Legislativa, v. 29, n. 116, p. 79-102, out./dez. 1992. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/175998>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

 

______. Evolução dos controles de juridicidade no Estado Democrático de Direito: A busca 

do equilíbrio entre o político e o jurídico: revisitando a missão da Advocacia de Estado. 

Debates em Direito Público, Belo Horizonte, ano 12, n. 12, p. 9-17, jan./dez. 2013. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=97521>. Acesso em: 

15 nov. 2018. 

 

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Advocacia pública e políticas públicas. Boletim de 

Direito Administrativo – BDA, São Paulo: NDJ, ano 32, n. 12, p. 1141-1150, dez. 2016. 

 

NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 

 

NUNES, Marcelo Guedes; COELHO, Fabio Ulhoa. Pesquisas a serviço da advocacia. Jornal 

Valor Econômico, 28 ago. 2010. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/arquivo/842723/pesquisas-servico-da-advocacia>. Acesso em: 30 

maio 2019. 

 

NUNES, Marcelo Guedes; SIMONIS, Adilson. O perigoso jogo da retórica. Jornal Folha de 

São Paulo, 20 jul. 2016. Disponível em: <https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-

spaulo/20160720/281552290209462>. Acesso em: 30 maio 2019. 

 

OLIVEIRA, Fernando Fróes. Finanças públicas, economia e legitimação: alguns argumentos 

em defesa do orçamento autorizativo. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 64, p. 80-98, 2009. Disponível em: 

<https://www.pge.rj.gov.br/revista-de-direito/2009-volume-64>. Acesso em: 21 maio 2019. 

 

PAULA, Daniel Giotti de. Ainda existe separação de poderes? A invasão da política pelo 

direito no contexto do ativismo judicial e da judicialização da política. In: FELLET, André 

Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo (Orgs.). As novas faces do 

ativismo judicial. Salvador: JusPodivm, 2011. p. 271-312. 

 

PEDONE, Luiz. Formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Brasília, 

FUNCEP, 1986. 

 

PEDRINI, Dalila Maria; ADMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da. Controle social e 

fortalecimento da democracia participativa. In: PEDRINI, Dalila Maria; ADMS, Telmo; 

SILVA, Vini Rabassa da (orgs.). Controle social das políticas públicas: caminhos, 

descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 2007. 

 



209 

 

PEREIRA. Ana Carolina Migueis. PEC da probidade - importância da PEC 82 no 

controle da administração pública. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-nov-

21/anna-pereira-importancia-pec-82-controleadministracao>. Acesso em: 15 fev. 2019. 

 

PEREIRA, Erick Wilson. Caminhos possíveis para os três poderes. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/caminhos-possiveis-para-os-tres-

poderes/>. Acesso em: 16 fev. 2019. 

 

PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: um 

contributo para o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989. 

 

RAMOS, Paulo Roberto Barbosa; OLIVEIRA JÚNIOR, Jorge Ferraz. Características do 

ativismo judicial nos Estados Unidos e no Brasil: um breve histórico do ativismo judicial na 

Suprema Corte Norte-Americana e um paralelo com o recente ativismo judicial da Suprema 

Corte brasileira. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 204, p. 25-42, out./dez. 

2014. 

 

RAMOS, William Junqueira. Advocacia-Geral da União e a defesa do interesse público 

primário: evolução e perspectivas. São Paulo: Letras Jurídicas, 2015. 

 

ROCHA, Rosalia Carolina Kappel. A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível. 

Revista da AGU, Brasília, ano 4, n. 8, set./dez. 2005, p. 7-34. 

 

RODAS, Sérgio. Ativismo judicial acabou com tarefas tradicionais de juristas, diz 

Sampaio Ferraz. Revista eletrônica Consultor Jurídico (ConJur), 23 jun. 2019. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-23/ativismo-judicial-acabou-tarefas-juristas-

sampaio-ferraz>. Acesso em: 23 jun. 2019. 

 

RODRIGUES, Marcelino. AGU: advocacia de estado ou de governo? Correio Brasiliense, 

Brasília, 31 maio 2019. Disponível em: 

<http://www.cbdigital.com.br/correiobraziliense/31/05/2019/p1>. Acesso em: 31 maio 2019. 

 

RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito 

(brasileiro). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 

 

SALES. Dimitri. Fim da democracia participativa e o esvaziamento da democracia 

brasileira. Disponível em: < https://www.revistaforum.com.br/fim-da-democracia-

participativa-e-o-esvaziamento-da-democracia-brasileira/>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

 

______. A judicialização da política. Público, 26 maio 2003. Disponível em: 

<https://www.ces.uc.pt/ces/opiniao/bss/078en.php>. Acesso em: 23 maio 2019. 

 

SARAVIA, Enrique. Introdução à análise de políticas públicas. In: SARAVIA, Enrique; 

FERRAREZI, Elisabete (Orgs.). Coletânea de políticas públicas, v. 1, Brasília: ENAP, 

2006. p. 21-42. 

 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/caminhos-possiveis-para-os-tres-poderes/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/caminhos-possiveis-para-os-tres-poderes/


210 

 

SARAIVA, Paulo Lopo. O advogado não pede, advoga: manifesto de independência da 

advocacia brasileira. 2 ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

 

SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista 

Brasileira de Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, jan./mar. 2009. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=56993>. Acesso em: 

23 abr. 2019. 

 

SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. 

São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução: Denise Bottmann, Ricardo Doninelli Mendes. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

 

SEVERO, Renata Corrêa. O princípio da reserva do possível e a eficácia das decisões 

judiciais em face da Administração Pública. Fórum Administrativo - Direito Público - FA, 

Belo Horizonte, ano 10, n. 112, p. 20-37, jun. 2010. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=67516>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

 

SILVA, Cecília de Almeida et al. Diálogos Institucionais e Ativismo. Curitiba: Juruá 

Editora, 2010. 

 

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1998. 

 

______. Curso de direito constitucional positivo. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 

 

______. A advocacia pública e o estado democrático de direito. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, FGV, v. 230, p. 281-289, out./dez. 2002. 

 

SIQUEIRA, Mariana de. Interesse público no direito administrativo brasileiro: da 

construção da moldura à composição da pintura. 280f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-

Graduação em Direito, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife-PE, 2015. 

 

SOUZA, Celina. Políticas públicas: questões temáticas e de pesquisa. Caderno CRH, 

Salvador, v. 16, n. 39, p. 11-24, 2003. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/issue/view/1393/showToc>. Acesso em: 20 abr. 

2018. 

 

SOUZA, Luciane Moessa de. Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes 

públicos: negociação, mediação e conciliação na esfera administrativa e judicial. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012. 

 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira. A justiciabilidade dos direitos sociais: críticas e parâmetros. 

In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coords.). Direitos sociais: 

fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

 

STRECK, Lenio Luiz; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. Leis das Políticas Públicas é 

“Estado Social a golpe de caneta?”. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-fev-

10/lei-politicas-publicas-estado-social-golpe-caneta>. Acesso em: 17 set. 2018. 



211 

 

 

TAVARES, André Ramos. Paradigmas do judicialismo constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

 

TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes (livro 1). Tradução: 

Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins fontes, 2005. 

 

VALENTE, Maria Jovita Wolney. Histórico e evolução da Procuradoria-Geral Federal. 

AGU, Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/74710>. Acesso em: 4 out. 2017. 

 

______. Histórico e evolução da Advocacia-Geral da União. Brasília: AGU, 2013. 

Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/74710>. Acesso em: 

4 de out. 2017. 

 

VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar 

constitucional. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 

 

WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. 

 

ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do Estado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. 


